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معد الرسالة �أنها قدمت لجامعة القدس, لنیل درجة الماجستیر, وأنها نتیجة أ�حاثي  أنا أقر

الخاصة, �استثناء ما تم اإلشارة له حیثما ورد, وأن هذه الدراسة, أو أي جزء منها, لم �قدم لنیل 

 درجة عل�ا ألي جامعة أو معهد آخر.
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 اإلهداء

 

 كتابتها على شجعاني واللذین قلبي على الغالیین وأمي أبي إلى المتواضعة الرسالة هذه أهدي

 .الس�اسي المجال في أكتب أن عليّ  أشار الذي أبي �الذكر وأخص

 .وماد�اً  معنو�اً  الرسالةإعداد  رةفت طوال لي داعماً  كان الذي یوسف المهندس األكبر أخي إلى

 .وٕاتمامها الرسالة هذه كتا�ة على لي معین خیر كانت والتي موسى أم الغال�ة زوجتي إلى

 . ومرح مر�مو  موسى أبنائي األح�ة  إلى

 �الد أنحاء جم�ع وفي فلسطین  الم�اركة أرضنا على ومجاهد مخلص وشهید ر�اني عالم كل إلى

یجعلها من العلم النافع  أن س�حانه هللا أسأل الذي الرسالة هذه أهدي هؤالء جم�ع ٕالىو ,  المسلمین

 .كر�م جواد إنه مني یتقبلها وأن الذي ینفعني �ه و�نفع �ه المسلمین
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 شكر وعرفان

الحمد هلل والشكر الجز�ل هلل عز وجل ما س�ح حجر وهطل مطر على توف�قه لي على أن إتمام 

 عة .هذه الرسالة المتواض

 )1() َكِر�مٌ  َغِنيٌّ  َر�ِّي َفِإنَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  ِلَنْفِسهِ  َ�ْشُكرُ  َفِإنََّما َشَكرَ  َوَمنْ ثم انطالقًا من قوله تعالى (

 .)2(وقول رسوله الكر�م صلى هللا عل�ه وسلم:(ال �شكر هللا من ال �شكر الناس)

 في الدكتور محمد سل�م محمد عليأتقدم �أسمى آ�ات الشكر والتقدیر والعرفان إلى أستاذي ومشر 

المدرس في كلیتي الدعوة وأصول الدین في جامعة القدس وأحد خط�اء المسجد األقصى الم�ارك, 

ما بذله من جهد مشكور بإذن هللا طوال مدة كتا�ة هذه الرسالة , من توج�ه ونص�حة وٕارشاد   على

 وتشج�ع فجزاه هللا خیر الجزاء.

تور سعید القیق والدكتور حسین الدراو�ش على ما أبد�اه لي من ومن ثم أشكر كًال من الدك

 نص�حة ومعلومات أعانتني في كتا�ة هذه الرسالة.

وأتقدم �الشكر لكل من الدكتور حسام الدین عفانة والدكتور حاتم جالل التم�مي على تشج�عهما 

فتح لي أفقًا واسعا  , والدكتور عروة صبري الذيعن الیهود من خالل سورة المائدةلي �الكتا�ة 

, والدكتور الفاضل شفیق ع�اش والذي تفضل �مناقشة هذه الرسالة فضال عما استفدته بتوجیهه

 منه أثناء دراستي الماجستیر.

وصدیق وحبیب , سواء �الكلمة  و�عید وأشكر كل من وقف معي وساندني وشجعني من قر�ب

 .الطی�ة أو �الدعاء أو �النص�حة

بیتي الذین أعانوني على إتمام هذا العمل المتواضع, بخدمتهم و�دعائهم والشكر موصول ألهل 

 .فجزاهم هللا عز وجل خیراً 

, إلى جم�ع العاملین فیها وأخص �الذكر والتقدیر إلى جامعتي جامعة القدسوأختم بتوج�ه الشكر 

 أساتذة كل�ة اآلداب الذین انتفعت �علمهم و�أخالقهم الطی�ة.
                                                           

 40, آیة :سورة النمل (1)
), قال المحدث األلباني: وھذا سند 7926, اإلمام أحمد بن حنبل, مسند أبي ھریرة, رقم الحدیث(مسند أحمد (2)

 415,ص1صحیح على شرط مسلم, السلسلة الصحیحة ج
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 ملخص ال

 والتي,   الیهود�ة الشخص�ة وهي أال قرآن�ة شخص�ة أعتى عن الحدیث لدراسةا هذه تناولت

 وحب الفطرة مع والتصادم المستق�م الصراط عن �االنحراف والالحق السابق التار�خ عبر تمیزت

 وخصوصا األخرى  األمم قبل من واستنكار رفض محل جعلها الذي األمر, والذات الظهور

 . المسلمین

 من  مرات أر�ع فیهاذكرهم  ورد فقد الیهود اسم ذكر من األكبر النصیب ئدةالما سورة ونالت

 عرض في المائدة سورة  خصوص�ة على یدلل مّما, عام �شكل الكر�م القرآن في مرات ثماني

 بدأ اإلسالمي الیهودي والصراع, مدن�ة سورة وأنها الس�ما  وخصائصهم الیهود سمات من العدید

 كثیراً  اعتنى المدني القرآن فإن لذا, المنورة المدینة إلى وسلم عل�ه هللا صلى الرسول هجرة �عد

 .وأخالقهم حقائقهم وٕابراز وسلوك الیهود تار�خ عن �الحدیث

 مروراً , السالم عل�ه �عقوب وهو إسرائیل إلى نتسبون ی األصل في ألنهم جداً  قد�م الیهود وتار�خ

 الرسالة حاولت وقد, السالم عل�ه موسى بيالن وخصوًصا إسرائیل بني أنب�اء من �عده �من

 الصورة بهذه نشوئها على ساعدت التي األس�اب أبرز هي وما الشخص�ة هذه جذور عن الكشف

 التي المقدسة الكتب وطب�عة, التار�خي والدور البیئة طب�عة على محاورها تدور والتي, ال�غ�ضة

 الشخص�ة تكو�ن في والنفسي الجتماعيا الدور ثم ومن, وأفكارهم عقائدهم الیهود منها ینهل

 .الیهود�ة

, الفاسدة عقائدهم مع وانسجمت تالقت التي, الیهود أخالق سلسلة من �عرض الرسالة قامت وقد

 �الحرام كان إذا خصوصا جماً  ح�اً  المال �حبون و  ,وسماعه الكذب �حبون  ,عدوانیون  قوم فهم

 .ممكن شيء �أي الهدف إلى لوصولوا الغا�ة تحقیق فالمهم, ور�ا رشوة من و�ال�اطل

  جوانب عدة ومن  المائدة سورة خالل من الیهود�ة الشخص�ة معالم ب�ان إلى الرسالة وهدفت

  �عید لمدى فیها االنحراف وتغلغل  فسادها عمق على للتأكید  والس�اس�ة والخلق�ة العقد�ة وهي

 .كفرها �سبب إل�ه آلت وما

 : النتائج أبرز فمن,  والتوص�ات ائجالنت من �مجموعة  الرسالة وختمت
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 والسلوك�ات األخالق�ات من ال�شر�ة عرفته مما وسیئ رذیل هو ما كل جمعت�ة الیهود الشخص�ة

 .العدوان�ة  الیهود شخص�ة أبرزت المائدة  سورة وأن, 

 : فأبرزها التوص�ات وأما

 �الیهود یتعلق ف�ما  دیثةوالح القد�مة التفاسیر من والدرر الكنوز استخراج على ال�احثین حث

 كسورة متعددة سورٍ  خالل من وذلك اإلسرائیل�ة الشخص�ة �عنوان  سلسلة وتكو�ن إسرائیل و�بني

 وسورة آل عمران وغیرها. ,ال�قرة
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eda and its , Ma-The Jewish Character Through Surat AL
Relationship to Contemporary Reality 

Prepared By: Mahmoud Abdul hafiz Yousef Nawfal 

Supervised By: Dr. Mohammad Salim Mohammad Ali   

Abstract 

This study talked about the most insolent Quranic Character; the Jew 
one that was characterized through history in past, and also in future as 
deviated from the straight forward path, facing  Instinct, self – loving. 
These features of jew made other nations, particularly muslims to reject 

and  denounce the jew. 

Surat al_maeda, in the Holy Quran, mentioned the jew several times; 
four times out of eight times in the whole Quran. This indicates the 
privacy of surat al_maeda in showing different feathures and 
characteristics of the Jew, particularly it is a Medina surat; the Jew – 
Islamic struggle that started after Hijra of the prophet Mohammed (may 
God have peace upon him) to Medina Munawara. The Holy Quran 
described in Medina cares a lot talking about history and conducts of the 

Jew, showing their facts and morals. 

History of the Jew is very old and they  were attributed to the prophet 
Israel [Jacob] [may God have peace upon him], through prophets of bani 
Israel, particularly Moses (may God have peace upon him). The thesis 
tried to reveal the root of that character and the remarkable reasons 
that help in its rising in that disgusting view, that describes environment 
and the historical role, the nature of holy bibles that Jew take their 
thoughts from, then the social and psychological role in forming the Jew 

character. 

The thesis demonstrated a number of Jew conducts that all met and 
came in agreement with their corrupt beliefs. They, the Jew are 
aggressive people, like telling lies and hearing same, very much like 



 ز
 

money particularly bribes and usury. The important thing is to achieve 

and reach goal. 

The thesis too, aimed at showing marks of Jew characters described in 
Surat Al-maeda from different sides; belief , moral and politics to stress 

how deep corruption and deviation penetrated into Jew. 

The study ended with a number of results and recommendations. The 
most remarkable results were; Jew character holds all evils and bad – 
conducts, and surat al-maede showed the aggressive character of the 

jew  .  

However, the study recommended researchers to bring out treasures 
and pearls from old and new interpretations in regard to Jew and Bani 
Israel; to form a chain entitled "The Israeli Character" through different 

surat of Holy Quran such as "Al-Baqarah", "AAL Omran" and others. 
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 المقدمة

 

ونستغفره ونستهد�ه ونعوذ �اهلل من شرور أنفسنا ومن سیئات   نستعینهو  نحمده إن الحمد هلل

, وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال له هادي فال هللا �ضلل منو  فهو المهتدي من یهد هللا أعمالنا , 

 شر�ك له , وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله السراج المنیر وال�شیر النذیر.

 وهو والقارئین المستمعین قلوب في والتأثیر النفع غایته القرآني القصص :: مشكلة الدراسةأوال

 السا�قة األقوام وعن وسلم عل�ه هللا صلى محمد لرسولنا السا�قین األنب�اء عن إلخ�ارا �شمل

 .والكافر�ن الصالحین من وغیرهم

 َنُقصُّ  َوُكال� ( وجل عز قال لموس عل�ه هللا صلى النبي قلب تثبیت القصص سرد من والهدف

ُسلِ  َأْنَ�اءِ  ِمنْ  َعَلْ�كَ   ,)1()ِلْلُمْؤِمِنینَ  َوِذْكَرى  َوَمْوِعَظةٌ  اْلَحقُّ  َهِذهِ  ِفي َوَجاَءكَ  ُفَؤاَدكَ  ِ�هِ  ُنَثبِّتُ  َما الرُّ

 َكانَ  َما اْألَْلَ�اِب  ِألُوِلي ِعْبَرةٌ  َقَصِصِهمْ  ِفي َكانَ  َلَقدْ ( وجل عز قال األل�اب ألولي عبرة ف�ه  وأ�ضا

 الحدیث �عد وجل عز قال للمؤمنین القدوات یجلي  القرآني القصص وذكر, )3(...) ُ�ْفَتَرى  َحِدیًثا

 . والحكم الفوائد من وغیرها )4(.).اْقَتِدهِ  َفِبُهَداُهمُ  للااَُّ  َهَدى الَِّذینَ  ُأوَلِئكَ ( األنب�اء �عض عن

سان أن ی�سر له طر�قا یلتمس ف�ه علما, منه ینتفع و�نفع غیره نه من نعم هللا عز وجل على اإلنوإ 

, محتس�ا في ذلك األجر من عند هللا عز وجل, وقد �سر هللا عز وجل لي أن ألتحق �قسم 

كل�ة اآلداب تخصص(دراسات إسالم�ة معاصرة) األمر الذي  -جامعة القدس-الدراسات العل�ا  

التأمل , وكان من ذلك أن اخترت الكتا�ة في موضوع فتح لي آفاقٌا واسعة في مجاالت ال�حث و 

قرآني , أخذ مساحة واسعة من القرآن الكر�م , وله وجوده ال�ارز في واقعنا المعاصر, ومرت�ط 

 یهود من خالل سورة المائدة.ال�قض�ة فلسطین تحدیدًا , فكان الحدیث عن شخص�ة 

                                                           
 120) سورة هود, آ�ة:1(
 111آ�ة:) سورة یوسف, 2(
 89) سورة األنعام , آ�ة :3(
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 لمعرفة ال�احث یدفع الذي األمر العقائد �عد القرآن من كبیرة مساحة عن الیهود الحدیث أخذ وقد

 .وأخالقهم وصفاتهم القوم هؤالء خبر

 أرسلوا والذین نشأتهم تناول غموض وال ف�ه ل�س ال واضحا الیهود عن القرآن حدیث كان ولقد

 القرآني الحدیث كان حیث عقائدهمو  وط�ائعهم أخالقهم وذكر الرسل دعوة من وموقفهم إلیهم

 وسیرة ح�اة دراسة أهم�ة یؤكد وهذا والجدید القد�م تار�خهم ومستوع�ا ,جوانبهم لجم�ع شامال عنهم

 لذلك جمعاء ال�شر�ة على الحضاري  وأثرها اإلسالم�ة األمة على العقدي أثرها ومعرفة الفئة هذه

 .المائدة سورة خالل من الیهود شخص�ة  سبر دراسة في تسهم كي الرسالة هذه جاءت

ار�خ الیهود الحافل �الخیر والشر , ومیز بین عهدهم األول الذي أشرق �ین القرآن الكر�م تو 

�اإل�مان برسالة النبي موسى عل�ه السالم والنجاة من فرعون وقومه, وانتهى �فرض عقو�ة الت�ه 

علیهم لرفضهم دخول األرض المقدسة , وعهدهم الثاني في زمن النبي محمد صلى هللا عل�ه 

أكثرهم والتكذیب برسالة محمد صلى هللا عل�ه وسلم , بل والسعي في وسلم الذي نضح �الكفر من 

 رضوان هللا علیهم أجمعین. صحا�ةأذاه وأذى ال

 لقد فضل هللا عز وجل بني إسرائیل ورفع من قدرهم وقت أن استقاموا على الصراط المستق�مو 

 ت س�حانه وتعالى, وأذعنوا لرسالة السماء, وآمنت قلو�هم �اهلل عز وجل الخالق المحیي الممی

نة هللا في خلقه وعبیده أنهم ینالون وصدقوا �أنب�ائهم علیهم الصالة والسالم, وال عجب فإن س

الرفعة والتمكین إن نصروا دینه  ونصروا رسله وأقاموا شر�عته, وفي حالة المخالفة والتنكب عن 

عن اإل�مان إلى الكفر طر�ق الحق وتت�ع خطوات الش�طان واالنزالق في مهاوي الردى والتحول 

�اهلل عز وجل والتالعب بنصوص الوحي والق�ام �عمل�ة التحر�ف, َولّي أعناق النصوص ومعانیها 

كي تتوافق مع األمزجة واالهواء ال�اطلة واألق�سة العقل�ة الفاسدة , وهذا ال یتناسب مع الفطرة في 

ما منحهم من السمو الروحي وضعها األصلي والطب�عي , وقتئذ �سلب هللا عز وجل من عبیده 

 والسؤدد الدنیوي بین األمم والحضارات األخرى.

وهذا ما حصل ووقع من بني إسرائیل عبر تار�خهم الطو�ل الحافل �المواقف واألحداث وكثرة من 

�عث فیهم من أنب�اء  علیهم الصالة والسالم , وقد انقسم بنو إسرائیل قسمان , قسم مؤمن ینتسب 

و �عقوب عل�ه السالم نس�ا ودینًا, وقسم كافر یرت�ط ب�عقوب نس�ًا  ال دینًا, وهؤالء إلى إسرائیل وه
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هم الیهود الذین انحرفوا وضلوا وَحرفوا وكتموا الحقائق التورات�ة التي �شرت بنبي آخر الزمان 

من محمد صلى هللا عل�ه وسلم فناصبوه العداء إال أن نفرًا قل�ًال منهم أسلم وحسن إسالمه وأص�ح 

صحا�ة رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم كعبد هللا بن سالم رضي هللا عنه, الذي استطاع أن 

ینتصر على نفسه وٕارغامها على ترك الیهود�ة ال�اطلة مول�ا وجهه تجاه اإلسالم العظ�م دین 

 جم�ع االنب�اء والرسل جم�عا علیهم الصالة والسالم.

السنة النبو�ة كان له القدح المعّلى والنصیب األكبر من إن الحدیث عن الیهود في القرآن الكر�م و 

بین قصص القرآن الكر�م وأخ�ار األمم الماض�ة , ذلك لما اكتنف شخصیتهم من أخالق �غ�ضة 

, ومازالت تلك الشخص�ة تتحرك القلوب السل�مة والعقول الم�صرة وصفات قب�حة �مجها أصحاب

, فالمنهج على خطى من فسد من آ�ائهم -ین وخصوصًا في �الدنا فلسط -على أرض الواقع 

واحد والمصدر واحد هما التوراة والتلمود وٕان تغیرت األجناس واألشكال فالعبرة �ما �حمل العقل 

القلوب من مشاعر وأحاس�س وأحوال تجاه اآلخر�ن فكان الحدیث عن الیهود  ّنهمن فكر وما َتك

أو سمع و�حذر من الشخص�ة الیهود�ة, ضرورة ح�ات�ة وواقع�ة كي یتن�ه من كان له قلب 

وجاءت سورة المائدة حاو�ة بین آ�اتها معالم مهمة ومن مختلف الجوانب الس�اس�ة والعقد�ة 

والخلق�ة عن تلك الشخص�ة الیهود�ة, فقمت بإبرازها ور�طها �الواقع وتدع�م ذلك بنصوص من 

 كتب الیهود المقدسة لدیهم وهي التوراة والتلمود.

 



 س
 

 :أس�اب اخت�ار الموضوع: ثان�ا

اخترت سورة المائدة ألن جم�ع س�اقاتها عن الیهود جاءت في معرض الذم وقد ورد فیها  -1
 بوضوح شخص�ة الیهود العدوان�ة وهي السورة الوحیدة التي ذكرت فیها آ�ة العداوة.

 خدمة للقض�ة الفلسطین�ة هذه القض�ة الكبیرة والتي تعني كل مسلم. -2
 .ود في هذا الزمان كقوة عالم�ة لها دورها في التخط�ط والتأثیر وصناعة األحداثظهور الیه -3
 

 :: أهم�ة ال�حثالثاث

یواجهون حر�ا شرسة �قودها  -وعلى رأسها فلسطین  –أن األمة المسلمة و�الد المسلمین  -1
ه وتثبیت الفكر الیهودي من أجل تحقیق مطامع الیهود في الس�طرة على العالم �مقّدراته وثروات

 الدولة الیهود�ة في فلسطین.
وألن الشخص�ة الیهود�ة ضار�ة الجذور في الفساد من جم�ع جوان�ه ومتأصل فیها أل�عد  -2

الحدود وهي تتمنى أن �صل هذا الفساد إلى الشعوب االخرى وخصوصا المسلمین, حتى یرتدوا 
 عن دینهم.

ت فیها كلمة الیهود أر�ع مرات و�ین واقع ولوجود عالقة متینة بین سورة المائدة والتي ورد -2
الیهود المعاصر من حیث تطابق الصفات بین الیهود في العصور السا�قة وعصر الرسول صلى 
هللا عل�ه وسلم في عصر الرسول صلى هللا عل�ه وسلم و�ین یهود الیوم, لكل تلك األس�اب كانت 

 أهم�ة ال�حث.
 

 أهداف ال�حث:: را�عا

 ة أمور:یهدف ال�حث إلى عد
 تعمیق المعرفة لدى القارئ عن الشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م. -1
تشكیل أ�عاد واضحة عن الیهود كشخص�ة لها جذورها التار�خ�ة ومقوماتها النفس�ة من خالل  -2

 سورة المائدة.
 الكشف عن فساد الیهود من جم�ع جوانبهم في الماضي والحاضر.. -3
 

 ة: : الدراسات السا�قخامسا

 هناك دراسات سا�قة وعدیدة تناولت الحدیث عن الیهود من خالل القرآن منها :



 ع
 

م, الط�عة 1997بنو إسرائیل في القرآن والسنة, محمد سید طنطاوي, سنة النشر عام  -1
 .م2000-هـ 1420القاهرة ,  -الثان�ة دار الشروق 

قسم التفسیر, وهي من أنفع  وهي رسالة دكتوراه  قدمت لجامعة األزهر , كل�ة أصول الدین ,
الرسائل العلم�ة التي تحدثت عن الیهود في القرآن الكر�م والسنة النبو�ة �شكل عام, وأما �حثي 

 فقد اقتصر على سورة المائدة.
منهج القرآن الكر�م في التعامل مع جرائم الیهود دراسة تطب�ق�ة بین الماضي والحاضر,  -2
 ي الص�في.ل�احث رمضان بن یوسف عبد الهادل

قسم التفسیر  -كل�ة أصول الدین -غزة–وهي رسالة ماجستیر قدمت في الجامعة اإلسالم�ة 
م,  تناول فیها المؤلف الحدیث عن  الیهود من جوانب شتى 2009-هـ1430سنة  -وعلوم القرآن

وكان منها الحدیث عن أخالقهم الخس�سة إال أنه لم �ستشهد �النصوص المقدسة لدیهم وأسهب 
 را في ب�ان شخصیتهم وأما في �حثي فقد استشهدت �النصوص المقدسة لدى لیهود.كثی
 فساد الیهود وأثره في تتبیر علوهم, لل�احث عبد القادر أحمد ع�سى عبید. -3

قسم العقیدة  –كل�ة أصول الدین  -غزة-وهي رسالة ماجستیر قدمت في الجامعة اإلسالم�ة
, تناول فیها ال�احث الحدیث عن شخص�ة الیهود م2012-هـ1433والمذاهب المعاصرة, سنة 

اإلفساد�ة من مختلف الجوانب من خالل القرآن الكر�م والسنة النبو�ة مدعما ذلك �شهادات من 
مصادر الیهود المقدسة, أما في �حثي فقمت �عرض الشخص�ة الیهود�ة من عدة جوانب من 

 خالل سورة المائدة.
 ود�ة في القرآن الكر�م, لل�احثة آالء محمد عشا.الجانب المادي في الشخص�ة الیه -4

قسم التفسیر, سنة  -كل�ة أصول الدین -وهي رسالة ماجستیر قدمت في الجامعة األردن�ة
م, وقد تناولت فقط الجانب في الیهود بخالف �حثي والذي تناول الشخص�ة الیهود�ة من 2007

 جوانب متعددة.
ئیل من خالل سورة اإلسراء , دراسة وتقو�م, إعداد آراء المفسر�ن في إفسادتي بني إسرا -5

 ال�احثین, الدكتور محمد الجمل والدكتور محمد الحوري, والدكتور منصور ابو ز�نة.
كل�ة الشر�عة قسم أصول الدین, وقد تناول  -األردن-وهو �حث مقدم من جامعة الیرموك 

ثي تناولت الیهود خلق�ا وس�اس�ا الحدیث عن فساد بني إسرائیل من خالل سورة اإلسراء, وفي �ح
 وعقد�ا من خالل سورة المائدة.

 سادسًا: منهج�ة ال�حث:
 االعتماد في الحدیث عن الیهود على التفسیر الموضوعي وهوال �ستغني عن التفسیر-1

 اإلجمالي والتحلیلي.
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 ف
 

غیرها و  رالرجوع إلى المصادر القد�مة للتفسیر والمصادر المعاصرة ومصادر التفسیر �المأثو  -2
 من مصادر التفسیر.

تصنیف الشخص�ة المذكورة في سورة المائدة إلى ثالثة عناو�ن كبیرة وهي العقد�ة والخلق�ة  -3 
 والس�اس�ة. 

الرجوع إلى �عض الكتب التار�خ�ة اإلسالم�ة والى �عض الكتب اإلسرائیل�ة للكشف عن -4
 العوامل التي أثرت في تشكیل الشخص�ة الیهود�ة.

ن النسق القرآني في عرض أخالق الیهود كما وردت في سورة المائدة مع ذكر �عض ب�ا -5
 اللطائف.

 عزو كل آ�ة إلى موضعها من السورة و��ان رقمها. -6
 تخر�ج األحادیث و��ان حكم العلماء فیها إن لم تكن في صح�حي البخاري ومسلم. -7
 ترجمة , أكتب لم أجد له ترجمة. , وٕان لم أجد لهمة الشخص�ات المذكورة في الرسالةترج -8
 الرجوع إلى النصوص المقدسة عند  الیهود لب�ان عقائدهم و�عض أفكارهم. -9

 االحتراز من األخذ �اإلسرائیل�ات. -10
 التوثیق في الحاش�ة من خالل ذكر المصادر والمراجع. -11
 عند الرجوع إلى مواقع إلكترون�ة فإني أذكر التار�خ واسم ال�احث. -12
في حالة الرجوع إلى التقار�ر والمقاالت فإني أذكر عنوان المقال أو التقر�ر واسم المصدر  -13

 واسم الكاتب وأذكر التار�خ إن وجد وٕاال فأكتب بدون تار�خ.
 االستعانة �المجالت الدور�ة لتوثیق �عض المعلومات. -14

 

 سا�عًا: حدود الدراسة:

�ة من جم�ع جوانبها العقائد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة جاءت هذه الدراسة لسبر الشخص�ة الیهود
 واألخالق�ة والمال�ة واإلعالم�ة والتر�و�ة  من خالل سورة المائدة.

 
 

 ثامنًا: خطة الدراسة:

 اشتملت خطة الدراسة على  مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وهي:
 

 



 ص
 

 األول: تعر�ف عام �سورة المائدة والشخص�ة الیهود�ةالفصل 

 
 :م�احثخمسة على و�شتمل 

 

 الم�حث األول: تعر�ف عام �سورة المائدة و�شتمل على ثالثة مطالب:
 : اسم السورة وزمن نزولها وأس�اب النزول, عدد آ�اتها, والجو العام للسورة.المطلب األول
 : أوجه التشا�ه بین سورتي المائدة والنساء.المطلب الثاني
 نتها بین السور القرآن�ة الكر�مة.: میزات سورة المائدة ومكاالمطلب الثالث

 

 الم�حث الثاني: معنى الشخص�ة والیهود�ة و�شتمل على ثالثة مطالب:
 : الشخص�ة لغة واصطالحا.المطلب األول
 : معنى الیهود�ة.المطلب الثاني
 : معنى الشخص�ة الیهود�ة.المطلب الثالث

 

 مطلبین:الم�حث الثالث: الشخص�ة الیهود�ة قبل اإلسالم و�شتمل على 
 : معنى كلمة یهود لغة واصطالحا.المطلب األول
 : التسلسل التار�خي للیهود.المطلب الثاني

 أوال: النشأة والم�الد.
 ثان�ا: الیهود في زمن موسى عل�ه السالم.
 ثالثا: الیهود في زمن ع�سى عل�ه السالم.

 را�عا: الیهود ما قبل ال�عثة النبو�ة.
 

 یهود�ة في القرآن الكر�م و�شتمل على ثالثة مطالب:الم�حث الرا�ع : الشخص�ة ال
 : معلومات عامة عن الیهود في القرآن الكر�م.المطلب األول
 معالم الخطاب القرآني عن الشخص�ة الیهود�ة.  :المطلب الثاني
 .أبرز السور التي تحدثت عن الیهود وأبرز ما جاء فیها :المطلب الثالث
 لیهود�ة في القرآن الكر�م.: سمات الشخص�ة االمطلب الرا�ع

 



 ق
 

 الم�حث الخامس: مكونات الشخص�ة الیهود�ة و�شتمل على ثالثة مطالب:
 : المصادر المقدسة(المناهل والمشارب).المطلب األول
 : البیئة والتار�خ.المطلب الثاني
 : العوامل النفس�ة.المطلب الثالث

 

 : الشخص�ة الیهود�ة العقد�ة نيالفصل الثا

 
 لى م�حثین:و�شتمل ع   

 الم�حث األول: تعر�ف العقیدة و�شتمل على مطلبین:
 : تعر�ف العقیدة لغة واصطالحا.المطلب األول
 : دور العقیدة في توج�ه السلوك.المطلب الثاني

 
الم�حث الثاني: عقائد الیهود من خالل آ�ات سورة المائدة و�نقسم إلى مقدمة عامة وخمسة 

 مطالب:

 یهود في هللا عز وجل .: عقیدة الالمطلب األول
 : عقیدة  الیهود في النبوة واألنب�اء صلوات هللا وسالمه علیهم أجمعین.المطلب الثاني

 : عقیدة الیهود في الیوم اآلخر.المطلب الثالث
 عقیدة الیهود في اإل�مان. المطلب الرا�ع:

 : عقیدة الیهود في أنفسهم.المطلب الخامس

 

 الخلق�ةة : الشخص�ة الیهود�ثالثالفصل ال

 
 و�شتمل على ثالثة م�احث:  

 الم�حث األول: تعر�ف عام �األخالق و�شتمل على مطلبین:
 : األخالق لغة واصطالحا.المطلب األول
 : أخالق الیهود �صورة عامة.المطلب الثاني

 



 ر
 

, و�شتمل على ثمان�ة أبرز األخالق الیهود�ة التي تناولتها آ�ات سورة المائدةالم�حث الثاني: 
 الب:مط

 : العداوة وال�غضاء.المطلب األول
 : نقض العهود والمواثیق والخ�انة.المطلب الثاني

 .قسوة القلوب: المطلب الثالث
 : الجبن.المطلب الرا�ع

 : سماع الكذب.المطلب الخامس

 : أكل الحرام.المطلب السادس

 .المسارعة إلى  الكفر واإلثم والعدوان: ع�المطلب السا
 .وقوع في المنكر وعدم النهي عنهال: المطلب الثامن

 
 الم�حث الثالث: االنحراف الخلقي الیهودي المعاصر و�شتمل على خمسة مطالب:

 : أثر االنحراف الخلقي الیهودي على الجانب الس�اسي.المطلب األول
 : أثر االنحراف الخلقي الیهودي على الجانب االجتماعي.المطلب الثاني

 الخلقي الیهودي على الجانب المالي.  : أثر االنحرافالمطلب الثالث

 : أثر االنحراف الخلقي الیهودي على الجانب اإلعالمي.المطلب الرا�ع

 : أثر االنحراف الخلقي الیهودي على الجانب التر�وي.المطلب الخامس
 

 : الشخص�ة الیهود�ة الس�اس�ةرا�عالفصل ال

 
 و�شتمل على م�حثین :

 على مطلبین:الم�حث األول: تعر�ف عام و�شتمل 
 : الس�اسة لغة واصطالحا. المطلب األول
 : معنى الشخص�ة الیهود�ة الس�اس�ة. المطلب الثاني

 

الم�حث الثاني: معالم الس�اسة الیهود�ة من خالل سورة المائدة و�شتمل على 
 :ثالثة مطالب



 ش
 

 : س�اسة القتل عند الیهود.المطلب األول
 فتن والفساد في األرض.: إ�قاد الحروب وٕاشعال الالمطلب الثاني
 : الوالء القائم بین الیهود والنصارى ضد المسلمین.المطلب الثالث

 
 الخاتمة , نتائج وتوص�ات

 :في آخر الرسالة وتشمل مساردتم وضع 

 مسرد اآل�ات . -1
 مسرد األحادیث النبو�ة الشر�فة. -2
 مسرد النصوص التورات�ة. -3
 مسرد األعالم. -4
 مسرد البلدان. -5
 المصادر والمراجع. -6
الموضوعات. مسرد -7
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 األول: تعر�ف عام �سورة المائدة والشخص�ة الیهود�ة الفصل

 

 :مطالب ثالثة على و�شتمل المائدة �سورة عام تعر�ف: األول الم�حث

 .لسورةل الجو العامو , آ�اتها عدد ,النزول وأس�اب وزمن السورة اسم: األول المطلب

 .والنساء المائدة سورتي بین تشا�هال أوجه: الثاني المطلب

 .القرآن�ة الكر�مة ومكانتها بین السور المائدة سورة میزات:  الثالث المطلب

 

 الم�حث الثاني: تعر�ف الشخص�ة والیهود�ة و�شتمل على ثالثة مطالب:

 .الشخص�ة لغة واصطالحاالمطلب األول : 

 .معنى الیهود�ةالمطلب الثاني: 

 .الشخص�ة الیهود�ةمعنى المطلب الثالث: 

 

 الشخص�ة الیهود�ة قبل اإلسالم و�شتمل على مطلبین:: لثالثا الم�حث

 .واصطالحا لغة الیهود كلمة معنى: األول المطلب

 .الیهود بتار�خ عام تعر�ف: الثاني المطلب

 

 :مطالب أر�عة على و�شتمل الكر�م القرآن في الیهود�ة الشخص�ة: لرا�عا الم�حث

 .الكر�م القرآن في الیهود عن عامة علوماتم: األول المطلب

 .الیهود�ة الشخص�ة عن القرآني الخطاب معالم: الثاني المطلب
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 . فیها جاء ما وأبرز الیهود عن الحدیث تناولت التي السور أبرز: الثالث المطلب

 .الكر�م القرآن في الیهود�ة الشخص�ة سمات: الرا�ع المطلب

 

 ة الیهود�ة و�شتمل على ثالثة مطالب:الم�حث الخامس: مكونات الشخص�

 .)والمناهل المشارب( التلقي مصادر: األول المطلب

 .والتار�خ البیئة: الثاني المطلب

 .النفس�ة العوامل: الثالث المطلب
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 :الم�حث األول: تعر�ف عام �سورة المائدة

 لسورة:ل الجو العام, المطلب األول : اسمها, زمن النزول و أس�اب النزول, عدد آ�اتها

 :سمیت �عدة أسماء الثابت منها في الكتاب والسنة  اسم السورة:  -أ
وعائشة وأسماء بنت یز�د   وعن جبیر بن نفیر یروى ذلك عن عبد هللا بن عمرو, المائدة -1

ر سورة نزلت سورة المائدة قال: آخ رضي هللا عنه هللا بن عمرو وعن عبد )1(والر��ع بن أنس.

قال دخلت على عائشة فقالت لي هل تقرأ سورة رضي هللا عنه  )3(وعن جبیر بن نفیر) 2(والفتح

المائدة ؟ فقلت: نعم فقالت :أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فیها من حالل فاستحلوه وما وجدتم 

وعن أسماء  )4(: القرآن.ول هللا صلى هللا عل�ه وسلم قالتمن حرام فحرموه. وسألتها عن خلق رس

ن أ: نزلت سورة المائدة على النبي صلى هللا عل�ه وسلم جم�عا قالترضي هللا عنها  )5(نت یز�دب

وسمیت بذلك لورود قصة المائدة فیها وهي التي طلبها الحوار�ون . )6( كادت من ثقلها لتكسر لناقة

 قال عز وجل ودعاه �أن ینزل علیهم مائدة من السماء. من ع�سى عل�ه السالم فتوجه إلى هللا عز

                                                           
 2,جبیروت –دار الفكر  ,الدر المنثور في التفسیر �المأثور, السیوطي, جالل الدین عبد الرحمن بن أبي �كر )1(

 .446ص
كتاب  بیروت, –ار الغرب اإلسالمي , دسنن الترمذي الضحاك, بن موسى بن َسْورة بن ع�سى بن الترمذي, محمد )2(

 .111,ص5وقال حدیث حسن غر�ب,ج ,)3063ب "ومن سورة المائدة" رقم الحدیث(التفسیر, �ا
 بن یوسف ,أسلم في خالفة أبي �كر وهو معدود في ك�ار تا�عي أهل الشام, وألب�ه صح�ة -جبیر بن نفیرالحضرمي: ) 3(

 الجیل، دار, البجاوي  محمد علي: تحقیق ,االست�عاب في معرفة األصحاب ,القرطبي النمري  البر عبد بن محمد بن هللا عبد
, إلصا�ة في تمییز الصحا�ةا, العسقالني, أحمد بن حجر, 234,ص1جم,1992 -هـ1412 األولى، بیروت, الط�عة

 هـ 1415, األولى الط�عة, بیروت – العلم�ة الكتب دار,  معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقیق
 .631,ص1،ج
 المطبوعات اإلسالم�ة غدة, مكتب أبو الفتاح عبد :تحقیق ,سنن النسائي الكبرى  ,علي بن شعیب بن الخراساني, أحمد )4(
), أشار 11073, كتاب التفسیر , �اب "تفسیر سورة المائدة" رقم الحدیث( 1986 - 1406 الثان�ة،: حلب الط�عة –

 .6,ص1الشیخ أحمد شاكر الى صحته في عمدة التفسیر من تفسیر ابن كثیر,ج
نت یز�د بن السكن األنصار�ة من الم�ا�عات  في ب�عة الرضوان وكانت من ذوات العقل والدین  وتكنى �أم ) أسماء ب5(

 سلمة وقیل أم عامر, وكان �قال لها خطی�ة النساء, روت عن رسول للااَّ صّلى للااَّ عل�ه وسّلم عدة أحادیث, شهدت الیرموك
یوسف بن عبد هللا بن  القرطبي, ,21,ص8,ج ة في تمییز الصحا�ةاإلصا� العسقالني, ابن حجر, وقتلت تسعا من الروم,

 .1787,ص4ج ,األصحاب معرفة في االست�عاب ,عبد البر النمري 
 شعیب:  تحقیق ,مسند اإلمام أحمد هـ),241: أسد(ت بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو, الشی�اني )6(

 - هـ 1421 ,1ط, الرسالة مؤسسة,  التركي المحسن عبد بن هللا عبد: د: إشراف, وآخرون  مرشد، عادل - األرناؤوط
قال المحقق شعیب األرناؤوط (حسن �شواهده)  ,)27592رقم الحدیث( -مسند اسماء بنت یز�د -م 2001

 .572,ص45ج
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مَ وجل( َل َعَلْیَنا َماِئَدًة ِمَن السَّ اِء َقاَل ِإْذ َقاَل اْلَحَواِر�ُّوَن َ�ا ِع�َسى اْبَن َمْرَ�َم َهْل َ�ْسَتِط�ُع َر�َُّك َأْن ُیَنزِّ

 .)1( )اتَُّقوا للااََّ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنینَ 

َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن وجل ( قال عز .)2( سورة العقود لتصدیرها �النداء للمؤمنین �أن یوفوا �العقود -1

 .)3()َآَمُنوا َأْوُفوا ِ�اْلُعُقودِ 

  .)4(سورة المنقذة فالسورة تدعى في ملكوت هللا المنقذة تنقذ صاحبها من أیدي مالئكة العذاب -2

 .)5(األخ�ار ألن الذي یوفي �العهد من األخ�ار -3

 وأس�اب النزول :  زمن نزولها -ب

و�دل على ذلك تت�ع زمن   ,مة و في أوقات متفرقةدفعة واحدة بل نزلت منجّ  دةالمائ لم تنزل سورة

 :النزول ل�عض اآل�ات ومن األمثلة على ذلك

فینا التخذناها عیدا . فقال  نزلت آ�ة لو تقرؤون : إنكم رن طارق بن شهاب قالت الیهود لعمع-1

یوم  :زلت عل�ه وسلم حین أن, وأین رسول هللا صلى هللاإني ألعلم حیث أنزلت وأین أنزلت :عمر

 .)6(عرفة, وٕانا وهللا �عرفة

رسول هللا إنا ال نقول  یوم بدر: �ا رضي هللا عنه) 1(قال المقداد :عن طارق بن عبد هللا قال-2

ولكن امض  )َفاْذَهْب َأْنَت َوَر�َُّك َفَقاِتَال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدونَ إسرائیل لموسى ( لك كما قالت بنو

                                                           
 .114, آ�ة: ) سورة المائدة1(
 التونس�ة الدار ,التحر�ر والتنو�ر ,)هـ1393: ت( التونسي الطاهر, محمد بن محمد بن الطاهر محمد ابن عاشور, )2(

   . 69,ص6.جهـ 1984, تونس, للنشر
 .1, آ�ة: ) سورة المائدة3(
 أیدي من صاحبها تنقذ المنقذة هللا ملكوت في تدعى المائدة سورة( وسلم: عل�ه هللا صلى النبي عن أثر ذلك في ورد) 4(

 بن محمد أصال, القرطبي, له أجد لم )البخاري  سمیر هشام( رآنالق ألحكام الجامع كتاب محقق عنه قال), العذاب مالئكة
 .69,ص6ج التحر�ر والتنو�ر ابن عاشور,, 30,ص6جالجامع ألحكام القرآن, األنصاري, فرح بن �كر أبي بن أحمد

 .69,ص6, جالتحر�ر والتنو�ر) 5(
 النجاة طوق  دار, الناصر ناصر بن زهیر محمد: تحقیق, البخاري  صح�ح, البخاري, محمد بن إسماعیل الجعفي) 6(

 رقم سورة المائدة", "�اب القرآن,ر تفسی ,.كتابهـ1422, األولى الط�عة ال�اقي, عبد فؤاد محمد ترق�م بإضافة
 إح�اء , تحقیق: محمد فؤاد عبد ال�اقي, دارصح�ح مسلم ),هـ261: ت(,الن�سابوري, مسلم بن الحجاج)4606الحدیث(

 .)3017رقم الحدیث ( ,تفسیر سورة المائدة" كتاب" بیروت,-العر�ي التراث
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إشارة إلى  ف�ه  فالحدیث األول ,)3(عن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم)2(ُسرِّيَ  عك فكأنهونحن م

 .)4(عام حجة الوداع والحدیث الثاني إشارة إلى غزوة بدر والتي كانت في السنة الثان�ة

فأناخ  -ونحن داخلون المدینة –(سقطت قالدة لي �البیداء :عن عائشة رضي هللا عنها قالت-3

لكزة شدیدة  )5(, أقبل أبو�كر فلكزنيلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقداى هللا عل�ه وسالنبي صل

جعني و لمكان رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم وقد أ )6(الموت يالناس في قالدة ؟ فب�ست وقال: ح

 �امس الماء فلم یوجد فنزلت (ثم إن النبي صلى هللا عل�ه وسلم است�قظ وحضرت الص�ح , فالتُ 

احد من سورة المائدة مدن�ة كما ذكر غیر و و  .)7() اآل�ةالذین ءامنوا إذا قمتم إلى الصالة  أیها

 .)8(المفسر�ن

 عدد آ�اتها:  -ت

                                                                                                                                                                      
نس�ة إلى األسود بن عبد �غوث الذي تبناه في الجاهل�ة, أول من أظهر اإلسالم وشهد بدر : ) المقداد بن األسود1(

, وكان عمره س�عین سنة.,  یوسف بن عبد هللا هـ33والمشاهد كلها, وهاجر الهجرتین, توفي في زمن الخل�فة عثمان سنة 
اإلصا�ة في تمییز ابن حجر العسقالني,  ,1480ص4ج,األصحاب معرفة في االست�عاب، القرطبي بد البر النمري بن ع

 .160,ص6,جالصحا�ة
 عبد:  تحقیق, معجم مقای�س اللغة), هـ395: ت( أحمد بن زكر�اء القزو�ني الرازي أبو الحسین ) انكشف وزال الهم,2(

 .154,ص3,جم1979 - هـ1399, الفكر دار, هارون  محمد السالم
�اب (فاذهب أنت ور�ك فقاتال إنا هاهنا  -كتاب تفسیر القرآن -, صح�ح البخاري  ,محمد بن إسماعیل البخاري,)3(

 .)4609قاعدون), رقم الحدیث(
 تحقیق ,الفصول في السیرة, )هـ774: ت( الدمشقي ثم ال�صري  القرشي عمر بن إسماعیل الفداء أبو ,كثیر ابن)4(

 .126.صهـ 1403 الثالثة، الط�عة, القرآن علوم مؤسسة, مستو الدین محیي الخطراوي، العید دمحم: وتعلیق
األنصاري,  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور,) اللكز: الضرب �الجمع في جم�ع الصدر, 5(
 .406,ص5ج  .هـ 1414 - الثالثة الط�عة, بیروت – صادر دار ,لسان العرب ),هـ711: ت(

دار   ,البخاري  صح�ح شرح القاري  عمدةهـ), 855بي, بدر الدین العیني الحنفي(ت: ملت�س فالموت فبي الموت: أي (6)
 .31,ص24بیروت,ج -إح�اء التراث العر�ي

 .)4608فت�مموا صعیدا طی�ا) ,رقم  الحدیث( ماءكتاب تفسیر القرآن, �اب (فلم تجدوا  ,صح�ح البخاري ) 7(
 الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر), هـ542: ت( تمام بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق ة األندلسي,عبدابن عط� )8(

, القرطبي, 143, صهـ1422, األولى الط�عة بیروت,, العلم�ة الكتب دار محمد, الشافي عبد السالم عبد: تحقیق, العز�ز
 التنز�ل معالم), هـ510: ت(الشافعي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو ,30, ص6,جألحكام القرآن الجامع

 1420, األولى الط�عة, بیروت, العر�ي التراث إح�اء دار ,المهدي الرزاق عبد: تحقیق ,ال�غوي  تفسیر=  القرآن تفسیر في
 الكتاب دار, الكشاف عن حقائق غوامض التنز�ل), هـ538: ت( أحمد بن عمرو بن محمودالزمخشري,  ,5, ص2,جهـ

 . 600, ص1.جبیروت, العر�ي

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 .)1(عشرون آ�ةمائة و وهي 

   لسورة:ل الجو العام -ث

یتعلق �العقیدة والفقه والتشر�ع والحدیث عن  منها ما :مواض�عالمن  عدیدال اشتملت السورة على

و�ینت حقائق مهمة عن عقائدهم وأخالقهم  ,ام السا�قین وتحدثت أ�ضا عن الیهود والنصارى األقو 

 وقد دارت السورة على أر�عة محاور رئ�سة :, وط�ائعهم

 العقدي و�تمثل في عدة أمور: األول :  المحور

) 2(: وذلك �ظهر من خالل نقض عقائد النصارى الفاسدة كعقیدة التثلیثاأللوه�ةعقیدة تقر�ر -1

وْا لََّقْد َكَفَر الَِّذیَن َقاُلوْا ِإنَّ للاّاَ َثاِلُث َثَالَثٍة َوَما ِمْن ِإَلـٍه ِإالَّ ِإَلـٌه َواِحٌد َوإِن لَّْم َینَتهُ {وجل  قال عز

نَّ الَِّذیَن َكَفُروْا ِمْنُهْم َعَذاٌب َأِل�مٌ   .)3(} َعمَّا َ�ُقوُلوَن َلَ�َمسَّ

وذلك من خالل التحذیر من الحكم �غیر ما أنزل هللا ووصف  تقر�ر الحكم �ما أنزل هللا: -2

َوَمن لَّْم َ�ْحُكم ِ�َما َأنَزَل للاّاُ َفُأْوَلـِئَك ُهُم وجل ( قال عز ذلك �الظلم والفسق والكفر فاعل

 وقال عز )5(}نَ َوَمن لَّْم َ�ْحُكم ِ�َما أنَزَل للاّاُ َفُأْوَلـِئَك ُهُم الظَّاِلُمو{وجلَ ز وقال ع )4(}اْلَكاِفُرون 

 .)6(} َوَمن لَّْم َ�ْحُكم ِ�َما َأنَزَل للاّاُ َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ {وجل

                                                           
 )هـ444: ت( الداني عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعید بن عثمان وهذا عند الكوفیون( عاصم وحمزة والكسائي), )1(

 األولى،: الكو�ت, الط�عة – والتراث المخطوطات الحمد, مركز قدوري  غانم: , تحقیقالب�ان في عد آي القرآن الكر�م
 .149م, , ص1994 -هـ1414

) التثلیث معناه: أن اإلله القد�م جوهر واحد �عم ثالثة أقان�م: أً�ا والًدا غیر مولود، وابًنا مولوًدا غیر والد، وزوًجا متت�َّعة 2(
جامع الب�ان  هـ),310( غالب بن كثیر بن یز�د بن جر�ر بن محمدابن جریر الطبري,   بینهم وهذا رأي جمهور النصارى,

, 10, جم 2000 - هـ 1420,األولى الط�عة, الرسالة مؤسسة, شاكر محمد أحمد: قتحقی, القرآن آي في تأو�ل
 .482ص

 .73,آ�ة:) سورة المائدة 3(
 .44, آ�ة:  ) سورة المائدة4(
 .45, آ�ة: ) سورة المائدة5(
 .46, آ�ة: ) سورة المائدة6(
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عقیدة النبوات: فقد تضمنت سورة المائدة الحدیث عن أر�عة رسل وهم محمد وموسى تقر�ر -3

نبوة هؤالء وع�سى  وداود علیهم وعلى أنب�اء هللا جم�عا أفضل صالة وأزكى سالم , وهذا إقرار ل

 .)1(بینهم األنب�اء في س�اق الرد على الیهود الذین �فرقون 

 الثاني: المحور التشر�عي:

  فر�ضة ةتسع عشر وفیها توسعت سورة المائدة في التشر�ع فقد ورد فیها العدید من آ�ات األحكام  

 , ومن ذلك:)2(ل�ست في غیرها

مُ  ْیَتةُ اْلمَ  َعَلْ�ُكمُ  ُحرَِّمْت ( تعالى س�حانه قوله  -1  َواْلُمْنَخِنَقةُ  ِ�هِ  للااَِّ  ِلَغْیرِ  ُأِهلَّ  َوَما اْلِخْنِز�رِ  َوَلْحمُ  َوالدَّ

َ�ةُ  َواْلَمْوُقوَذةُ  ُ�عُ  َأَكلَ  َوَما َوالنَِّط�َحةُ  َواْلُمَتَردِّ ْیُتمْ  َما ِإالَّ  السَّ  َتْسَتْقِسُموا َوَأنْ  النُُّصِب  َعَلى ُذِ�حَ  َوَما َذكَّ

لم ترد  ش�اءفقد حرم هللا عز وجل على المسلمین  في هذه اآل�ة تناول عدة أ)  3(ِفْسٌق) َذِلُكمْ  ِ�اْألَْزَالِم

 -ج,) 7(النط�حة -, ث)6(المترد�ة -, ت)5(الموقوذة -,ب)4(المنخنقة -: أوهي إال في سورة المائدة,

ام قسست, و نهى هللا عز وجل في نفس اآل�ة عن االذ�ح على النصب وما -,حأكل الس�ع  وما

 .)8(�األزالم

 نهى هللا عز وجل عن أمور كان أهل الجاهل�ة  �فعلونها في األنعام , و�ین أن هذا مّما  -2

                                                           
ِإنَّ الَِّذیَن قال عز وجل (, الة وأتم سالم ) الیهود یؤمنون بجم�ع األنب�اء إال ع�سى ومحمدا عل�ه وعلى نبینا أزكى ص1(

ِ َوُرُسِلِه َوَ�ُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَ�ْعٍض َوَنكْ  ِ َوُرُسِلِه َوُ�ِر�ُدوَن َأْن ُ�َفرُِّقوا َبْیَن للااَّ ِلَك َ�ْكُفُروَن ِ�اهللَّ ُفُر ِبَ�ْعٍض َوُ�ِر�ُدوَن َأْن َیتَِّخُذوا َبْیَن ذَٰ
ِئَك ُهُم او( )َسِب�ال ا أولَٰ  یز�د بن جر�ر بن محمد ,151-150,آ�ة:) سورة النساءُمِهیًنا َعَذاً�ا ِلْلَكاِفِر�نَ  َوَأْعَتْدَنا ۚ◌ ْلَكاِفُروَن َحق�

 .126, ص6, ,جالقرآنآي  جامع الب�ان في تأو�ل, الطبري  غالب بن كثیر بن
 .30,ص6,جآنالجامع ألحكام القر  , األنصاري  فرح بن �كر أبي بن أحمد بن القرطبي, محمد )2(
 .3) سورة المائدة, آ�ة: 3(
 .48,ص6, جالقرآن ألحكام الجامع) المنخنقة: هي التي تموت خنقا, 4(
 .48,ص6ج المصدر السابق) الموقوذة: ِهَي الَِّتي ُتْرَمى أو ُتْضَرُب ِ�َحَجٍر َأْو َعًصا َحتَّى َتُموَت ِمْن َغْیِر َتْذِكَ�ٍة, 5(
)6 َ� ْفِل َفَتُموُت, ) المترد�ة: اْلُمَتَردِّ ى ِمَن اْلُعُلوِّ ِإَلى السُّ  48, ص6, جالمصدر السابقُة ِهَي الَِّتي َتَتَردَّ
اُة َتْنَطُحَها ُأْخَرى َأْو َغْیُر َذِلَك َفَتُموُت َقْبَل َأْن ُتَذكَّى, 7(  48, ص6, ج المصدر السابق) النط�حة: َوِهَي الشَّ
جامع , الطبري  جر�ر , ابنواألزالم هي القداح , لم ما ُقِسم لكم أو لم �قسم، �األزالم) وأن تستقسموا �األزالم: وأن تطلبوا ع8(

 .510, ص9,جتأو�ل القرآن آي الب�ان في
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, قال عز )4( حاموال) 3(وصیلةال ,)2(سائ�ة, ال)1(�حیرةینزله أو �أمر �ه س�حانه وتعالى, وهي ال

 للااَِّ  َعَلى َ�ْفَتُرونَ  َكَفُروا الَِّذینَ  َوَلِكنَّ  َحامٍ  َوالَ  َوِصیَلةٍ  َوَال  َساِئَ�ةٍ  َوَال  َ�ِحیَرةٍ  ِمنْ  للااَُّ  َجَعلَ  َما( وجل

 .)5( )َ�ْعِقُلونَ  َال  َوَأْكَثُرُهمْ  اْلَكِذبَ 

, )6(ال في سورة المائدة إفرض هللا عز وجل األذان لإلعالم بدخول وقت الصالة , وهذا لم یرد  -3

َالةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا اَآَمُنو  الَِّذینَ  َأیَُّها َ�اقال عز وجل(  .) 7(.....)الصَّ

 الثالث المحور القصصي:

 القصص القرآني مشهد رائع وماتع وفي المائدة ثالث قصص رئ�سة وهي:

 مع قومه (بني إسرائیل) عندما طلب منهم دخول األرض المقدسة. عل�ه السالم قصة موسى -1

َقْوِم اْذُكُروْا ِنْعَمَة للاّاِ َعَلْ�ُكْم ِإْذ َجَعَل ِف�ُكْم َأنِبَ�اء َوَجَعَلُكم َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َ�ا (وجل قال عز

َسَة الَِّتي َكَتَب للاّاُ َلُكْم ( و)8()مُُّلوكًا َوآَتاُكم مَّا َلْم ُیْؤِت َأَحدًا مِّن اْلَعاَلِمینَ  َ�ا َقْوِم اْدُخُلوا اَألْرَض الُمَقدَّ

وا َعَلى أَ  َمٌة َعَلْیِهْم َأْرَ�ِعیَن َسَنًة ( إلى قوله )9()ْدَ�اِرُكْم َفَتنَقِلُبوا َخاِسِر�نَ َوَال َتْرَتدُّ َقاَل َفِإنََّها ُمَحرَّ

 .)10()َیِتیُهوَن ِفي اَألْرِض َفَال َتْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقینَ 

ْم َنَ�َأ اْبَنْي آَدَم َواْتُل َعَلْیهِ  (وجل  عز لآلخر, قال: والتي فیها قتل أحدهما  آدمقصة ابني -2

َ�ا ُقْرَ�انًا َفُتُقبَِّل ِمن َأَحِدِهَما َوَلْم ُیَتَقبَّْل ِمَن اآلَخِر َقاَل َألَْقُتَلنََّك َقاَل إِ  َیَتَقبَُّل ِمَن  نََّما ِ�اْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ

                                                           
 .122,ص11ج جامع الب�ان في تأو�ل القرآن,  ابن جر�ر الطبري,) �حیرة: الشاة المشقوقة أذنها, 1(
 .123, ص11ج, المصدر السابق) سائ�ة: الشاة المسی�ة المخالة  وال ینتفع بها, 2(
, كثیر ابن دار, فتح القدیر, )هـ1250: ت(الشوكاني, محمد بن علي) وصیلة :ِهَي النَّاَقُة ِإَذا َوَلَدْت ُأْنَثى َ�ْعَد ُأْنَثى, 3(

 .94, ص2. جهـ 1414 -, األولى الط�عة,  بیروت,  الطیب الكلم دار, دمشق
 .94, ص2, جالمصدر السابقَرُه َعْن َأْن ُیْرَكَب، ) اْلَحاُم: اْلَفْحُل اْلَحاِمي َظهْ 4(
 .103) سورة المائدة, آ�ة:5(
 .30,ص6ج, القرآن ألحكام الجامع ) القرطبي,6(
 .6, آ�ة: ) سورة المائدة7(
 .20) سورة المائدة, آ�ة :8(
 .21آ�ة:  ,سورة المائدة )9(
 .26, آ�ة:) سورة المائدة10(
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ِلُیِرَ�ُه َكْیَف ُیَواِري َسْوءَة َأِخ�ِه َقاَل  َفَ�َعَث للاّاُ ُغَرا�ًا َیْ�َحُث ِفي اَألْرضِ (إلى قوله تعالى  )1()اْلُمتَِّقیَن 

  .)2()ي َفَأْصَ�َح ِمَن النَّاِدِمینَ َ�ا َوْ�َلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهـَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوءَة َأخِ 

مائدة من  هللا أن ینزل علیهم ون الذین طلبوا منه أن یدعقصة ع�سى عل�ه السالم مع الحوار�یّ  -3

َل َعَلْیَنا مائدة (وجل قال عز ,السماء ِإْذ َقاَل اْلَحَواِر�ُّوَن َ�ا ِع�َسى اْبَن َمْرَ�َم َهْل َ�ْسَتِط�ُع َر�َُّك َأن ُیَنزِّ

َماِء َقاَل اتَُّقوْا للاّاَ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنینَ  ُقُلوُ�َنا َوَنْعَلَم َأْن َقْد  َقاُلوا ُنِر�ُد َأْن َنْأُكَل ِمْنَها َوَتْطَمِئنَّ (و )مَِّن السَّ

اِهِدینَ  َقاَل ِع�َسى اْبُن َمْرَ�َم اللَُّهمَّ َر�ََّنا َأْنِزْل َعَلْیَنا َماِئَدًة ِمَن  (و )َصَدْقَتَنا َوَنُكوَن َعَلْیَها ِمَن الشَّ

ِلَنا َوَآِخِرَنا َوَآَ�ًة ِمْنَك َواْرُزْقَنا  َماِء َتُكوُن َلَنا ِعیًدا ِألَوَّ ُلَها ق(َ و )َوَأْنَت َخیُر الرَّاِزِقینَ السَّ اَل للاّاُ ِإنِّي ُمَنزِّ

ُ�ُه َعَذا�ًا الَ  َن اْلَعاَلِمینَ  ّ َعَلْ�ُكْم َفَمن َ�ْكُفْر َ�ْعُد ِمنُكْم َفِإنِّي ُأَعذِّ ُ�ُه َأَحدًا مِّ  .)3().ُأَعذِّ

 الحدیث عن الیهود والنصارى: محور الرا�ع:

ة تتحدث عن أهل الكتاب وقد ذكرت یدففي السورة آ�ات عدلب لمطوهذا الذي �عنینا في هذا ا 

وتهم للمؤمنین امعالم الشخص�ة الیهود�ة وشیئا من صفاتهم وعقائدهم وشدة عد السورة العدید من

 ومن األمثلة على ذلك  قوله عز, وقد توسعت هذه السورة في محاجة أهل الكتاب وٕا�طال عقائدهم

ًة لِّلَِّذیَن َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّ  (وجل اِس َعَداَوًة لِّلَِّذیَن آَمُنوْا اْلَیُهوَد َوالَِّذیَن َأْشَرُكوْا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَ�ُهْم مََّودَّ

�ِسیَن َوُرْهَ�انًا َوَأنَُّهْم َال َ�ْسَتْكِبُرونَ  نطقت  فقد ) 4()آَمُنوْا الَِّذیَن َقاُلَوْا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك ِ�َأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّ

 ,الیهود والمشركون  هذه اآل�ة �حق�قة مهمة وهي أن أشد  المعاصر�ن للتنز�ل عداوة للمؤمنین هم

، ومن مشركي العرب )5(زوسّلم من أذى، كان من یهود الحجاوأشد ما لقي النبي صّلى هللا عل�ه 

 .اهذه العداوة قائمة إلى یومنا هذومازالت  ,)6(في الجز�رة، وخاصة أهل مكة والطائف

 وجه التشا�ه بین سورتي المائدة والنساء:أ المطلب الثاني:

                                                           
 . 27, آ�ة:) سورة المائدة1(
 .31,آ�ة:) سورة المائدة2(
 .115-112, اآل�ات: ) سورة المائدة3(
 .82, آ�ة:) سورة المائدة4(
, القاهرة الشروق  دار ,بنو إسرائیل في القرآن والسنة طنطاوي, محمد سید, ) یهود الحجاز: من سكن المدینة وضواحیها,5(

 63ص .م2000-هـ1420
 1418, الثان�ة الط�عة, دمشق -المعاصر الفكر دار ,والمنهج والشر�عة العقیدة في المنیر التفسیر وه�ة,الزحیلي,  )6(
 .8, ص7.جهـ
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والمتأمل في السورتین یجد  )1(راء التفسیر علم التناسب بین السو من العلوم التي عني بها علم

 یتمثل في : اً بد�ع اً وتناسق اً بینهما تشابه

 ت سورة المائدة ب�اوافتتح )2(وهذه سمة للخطاب المكي "أیها الناس" افتتحت سورة النساء ب�ا-1

عقود سورة النساء تضمنت الحث على االلتزام �ال, و )3(وهذه سمة للخطاب المدني "منواآأیها الذین "

وا اْألََماَناِت ِإَلى َأْهِلَها (وهي متضمنة في آ�ة األمانات َ َ�ْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ والعقود تشمل ) 4() إن للااَّ

مثل  الضمني العقد و  ,عقد الحلف وعقد المعاهدة واألمانق و وعقد الصدا الصر�ح كعقود األنكحة

�الحث على اإل�فاء بدأت والمائدة  ,) 5(هاالعار�ة وغیر عقد اإلجارة و وعقد الوكالة عقد عقد الوص�ة و 

 �العقود وكأنها إشارة إلى العقود المذكورة سا�قا في  سورة النساء. 

في حالة السكر  في  عدم القرب من الصالة -1:اك في �عض التشر�عات الفقه�ة مثلالشتر ا -2

َالَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما ا(َ�ا َأیَُّها وجل  قال عز, سورة  النساء لَِّذیَن َآَمُنوا َال َتْقَرُ�وا الصَّ

یَن َآَمُنوا ِإنََّما َ�ا َأیَُّها الَّذِ  وجل ( وتحر�م الخمر في سورة  المائدة تحر�ما نهائ�ا قال عز )6(َتُقوُلوَن)

ْ�َطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنِ ) فاجتنبوه ) 7(اْلَخْمُر َواْلَمْ�ِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمل لشَّ

 .)8(تعملوه فاتركوه وارفضوه  وال أي:

ْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َوإِ  (وجل  قال عز األمر �الوضوء والت�مم في كال السورتین: -ب

ً�ا َفامْ  َساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَ�مَُّموا َصِعیًدا َطیِّ َسُحوا ُوُجوِهُكْم َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النِّ

َالِة وجل  وقال عز )9(َوَأْیِد�ُكْم ِإنَّ للااََّ َكاَن َعُفو�ا َغُفوًرا ) (َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

                                                           
اإلتقان في علوم , السیوطي, جالل الدین) قال السیوطي (وعلم المناس�ة علم شر�ف قل اعتناء المفسر�ن �ه لدقته ) 1(

 .70ص2جم,1974/ هـ1394, للكتاب العامة المصر�ة الهیئة, إبراه�م الفضل أبو محمد: تحقیق ,القرآن
 األولى الط�عة, بر�طان�ا – لیدز اإلسالم�ة ال�حوث مركز ,المقدمات األساس�ة في علوم القرآن عبد هللا الجد�ع, )2(

 .60صم,  2001 - هـ 1422
 .60, صالمصدر السابق) 3(
 .58, آ�ة: ) سورة النساء4(
: الحسیني القلموني(ت خل�فة علي منال بن دینال بهاء محمد بن الدین شمس محمد بن رضا علي بن رشید محمد )5(

 .96,ص6جم, 1990 للكتاب, العامة المصر�ة الهیئة ,رتفسیر المناهـ), 1354
 .43, آ�ة: ) سورة النساء6(
 .90, آ�ة: ) سورة المائدة7(
 .564,ص 10, جالقرآنآي جامع الب�ان في تأو�ل  الطبري, جر�ر ابن )8(
 .43, آ�ة: ) سورة النساء9(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ُكْنُتْم ُجُنً�ا  َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْیِدَ�ُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن َوإِنْ 

َساَء َفَلْم َتِجُدوا  َفاطَّهَُّروا َوإِْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النِّ

ً�ا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْیِد�ُكْم ِمْنهُ   .)1() َ ...َماًء َفَتَ�مَُّموا َصِعیًدا َطیِّ

ا سورة المائدة تناولت تناولت سورة النساء تشر�عات معینة �حتاج إلیها في وقت نزولها بینم -ج

وجل  قال عز )2(فمثال بینت سورة النساء أحكام المیراث, تشر�عات تعد من كمال�ات الشر�عة

َساِء َنِصیٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقْ  َرُ�وَن ِممَّا َقلَّ (ِللرَِّجاِل َنِصیٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواْألَْقَرُ�وَن َوِللنِّ

وفي سورة المائدة تحدث القرآن عن حكم الصید  في البر وال�حر  ,)3(َأْو َكُثَر َنِصیً�ا َمْفُروًضا ) ِمْنهُ 

�َّاَرِة َوُحرَِّم َعَلْ�ُكْم َصْیُد اْلَبرِّ َما ُدْمُتمْ  ( وجل قال عز  ُأِحلَّ َلُكْم َصْیُد اْلَ�ْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َوِللسَّ

للااََّ الَِّذي ِإَلْ�ِه ُتْحَشُروَن) ُحُرًما َواتَُّقوا
  .)5( وهذا حكم یتعلق بوقت الحج حال اإلحرام )4(

وجل  اتساع نطاق الحدیث عن المنافقین ومن ثم الیهود والنصارى في سورة النساء قال عز  -د

سُ عن المنافقین  وَن َعْنَك (َوإَِذا ِقیَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأْنَزَل للااَُّ َوإَِلى الرَّ وِل َرَأْیَت اْلُمَناِفِقیَن َ�ُصدُّ

المائدة وكان الخطاب خطاب  بینما اتسع نطاق الحدیث عن الیهود والنصارى في سورة ,)6()ُصُدوًدا

ْنِجیَل َوَما ة قال عز وجل محاجّ  ُأْنِزَل (ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحتَّى ُتِق�ُموا التَّْوَراَة َواإلِْ

َس َعَلى اْلَقْوِم ِإَلْ�ُكْم ِمْن َر�ُِّكْم َوَلَیِز�َدنَّ َكِثیًرا ِمْنُهْم َما ُأْنِزَل ِإَلْ�َك ِمْن َر�َِّك ُطْغَ�اًنا َوُكْفًرا َفَال َتأْ 

                                                           
 .6, آ�ة: سورة المائدة )1(
 الكو�ت,– اإلسالم�ة والشئون  األوقاف وزارةفي التركة,  حق كِل◌ٍ ُتَعرُِّف هو علم �أصول من فقه وحساب المیراث: ) 2(

 .17,ص3, ج)45عدد األجزاء( ,الموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ة
 .7, آ�ة: ) سورة النساء3(
 .96, آ�ة: ) سورة المائدة4(
أو قبوله كه�ة وال خالف بین علماء المسلمین في ذلك,  على المحرمین صید البر أو شراءه,) حرم هللا عز وجل 5(

 بیروت - العر�ي التراث إح�اء دار, یوسف طالل: تحقیق ,الهدا�ة في شرح بدا�ة المهتدي �كر, أبي بن المرغیناني, علي
 المجموع في شرح المهذب ),هـ676: ت( شرف بن �حیى الدین محیي زكر�ا النووي, أبو، 248، 283/  2. جلبنان –
 بن هللا عبد الدین موفق محمد أبو ابن قدامة, ,311،312، 310، 73/  7جدارالفكر, ), والمط�عي الس�كي تكملة مع(

, 526، 525/ 3جالقاهرة,  مكت�ة, المغني), هـ620: ت(الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي الجماعیلي محمد بن أحمد
مواهب الجلیل في المالكي  الرُّعیني المغر�ي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدین الحطاب, شمس

 الجامع القرطبي, أحمد, محمد بن 172,171,ص3جم,1992 -هـ1412,الثالثة الط�عة, الفكر دار ,شرح مختصر خلیل
 .321,ص6, جالقرآن ألحكام

 .61, آ�ة:) سورة النساء6(
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الكتب حتى یؤمنوا بجم�ع الحق  �ینت اآل�ة ألهل الكتاب أنهم ل�سوا على الدینو  ,)1(اْلَكاِفِر�َن)

جاء �ه  النبي محمد صلى هللا عل�ه وسلم �كل ما إت�اعومن ذلك  ,عملوا �ما فیهاالسماو�ة و�

 .)3(,)2(واالقتداء �ه  و�نهجه

 القرآن�ة الكر�مة: السورومكانتها بین  میزات سورة المائدة المطلب الثالث:

ذا ملحظ  فاقت عدد النداءات في سورة ال�قرة وه بلغت ستة عشر نداءً والتي كثرة النداءات فیها  -1

المؤمنین على اإل�مان الذي �عین على تطبیق  )منواآالذین (ب�ا أیهاتر�وي حیث تر�ي هذه النداءات 

(َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َأْوُفوا ِ�اْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم ومن ذلك قوله تعالى في بدا�ة السورة , األحكام 

ْیِد َوَأْنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ للااََّ َ�ْحُكُم َما ُیِر�ُد َبِه�َمُة اْألَْنَعاِم ِإالَّ َما ُیْتلَ  إن هذا  )4()ى َعَلْ�ُكْم َغْیَر ُمِحلِّي الصَّ

وجل وتعظ�مه وخشیته وعندما  المنبثق من معرفة هللا عزء یخاطب اإل�مان الذي في القلوب الندا

ن ف�سارع المؤمن إلى أو �طلب ترك أمر ما یتحرك هذا اإل�ماما  یرت�ط النداء �طلب فعل أمر

 الذین أیها �ا: {�قول هللا سمعت إذا: "عنه هللا قال ابن مسعود: رضي ,)5(وجل تحقیق مراد هللا عز

 .)6(" عنه ینهى شر أو �ه، �أمر خیر فإنه ؛.لها استمع �عني. سمعك فأرعها} آمنوا

 ألوه�ة یث وعقیدة كالرد على عقیدة التثل :ب�ان ضالالت النصارى والرد علیها ونقد أصولها-2

ْرَ�َم َوَقاَل اْلَمِس�ُح (َلَقْد َكَفَر الَِّذیَن َقاُلوا ِإنَّ للااََّ ُهَو اْلَمِس�ُح اْبُن مَ وجل  قال عز, ع�سى عل�ه السالم

                                                           
 .68ة: , آ�) سورة المائدة1(
 حسین محمد: تحقیق, تفسیر القرآن العظ�م الدمشقي, ثم ال�صري  القرشي عمر بن إسماعیل الفداء أبو ,ابن كثیر) 2(

 .141,ص2ج هـ 1419 - األولى الط�عة, بیروت, ب�ضون  علي محمد منشورات, العلم�ة الكتب دار ,الدین شمس
التحر�ر  ابن عاشور, ,177ص 6,جتفسیر المنار رضا, محمد رشید ) ف�ما یتعلق �التشا�ه بین السورتین انظر3(

 -الفجالة, والتوز�ع والنشر للط�اعة مصر نهضة دار ,التفسیر الوس�طمحمد سید طنطاوي,  ,74-70ص  4,جوالتنو�ر
 .10,5,ص 4,جاألولى الط�عة, القاهرة

 .1, آ�ة: ) سورة المائدة4(
 .17,16, ص4, ,جالتفسیر الوس�ط محمد سید طنطاوي, )5(
 المنذر بن إدر�س بن محمد بن الرحمن عبد محمد ابن أبي حاتم, أبو ,374,ص1, جتفسیر القرآن العظ�م, ابن كثیر) 6(

 المملكة  ال�از مصطفى نزار مكت�ة, الطیب محمد أسعد: تحقیق ,)هـ327: ت(، العظ�م القرآن , تفسیرالتم�مي الحنظلي
 .196ص,1هـ,ج1419, الثالثة الط�عة, السعود�ة العر��ة
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َم للااَُّ   َعَلْ�ِه اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َ�ا َبِني ِإْسَراِئیَل اْعُبُدوا للااََّ َر�ِّي َوَر�َُّكْم ِإنَُّه َمْن ُ�ْشِرْك ِ�اهللَِّ َفَقْد َحرَّ

 .) 1(َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َأْنَصاٍر)

 ,ة علیهمة مع الیهود والنصارى حیث یتعلم المؤمنون ك�ف�ة إقامة الحجّ ب�ان أسلوب المحاجّ  -3

ْلَحقِّ َوَال َتتَِّ�ُعوا َأْهَواَء َقْوٍم َقْد ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوا ِفي ِدیِنُكْم َغْیَر ا (ومن ذلك قوله تعالى 

ِبیلِ َضلُّوا ِمْن َقْبُل َوَأَضلُّوا َكِثیًرا وَ  �أمر هللا نب�ه محمد صلى هللا عل�ه وسلم  )2()َضلُّوا َعْن َسَواِء السَّ

ولكن �أن �قول لهؤالء النصارى احذروا الغلو في ع�سى عل�ه السالم فتقولوا ف�ه أنه هللا أو ابن هللا 

 . )3(وكلمته ألقاها إلى مر�م وروح منهقولوا هو عبد هللا 

 قال عز في آ�ة تحر�م الخمر اً هذا كان جل�ِّ و  ,)4(تقبل النسخ في سورة المائدة أحكام نهائ�ة ال -4

ْ�َطاِن اٌس ِمْن َعَمل (َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْ�ِسر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرجْ وجل  لشَّ

 .)5( )ُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ َفاْجَتنِ 

أجمع  وهي ا"منو آأیها الذین "وهي أول سورة استهلت ب�ا  )6(الس�ع الطوالسورة المائدة من تعد  -5

 .)7(التحلیل والتحر�م واألمر والنهيسورة لفروع الشرائع من 

 

                                                           
 .72, آ�ة: ) سورة المائدة1(
 .77, آ�ة: ) سورة المائدة2(
 .487,ص10, جالقرآنآي جامع الب�ان في تأو�ل ابن جر�ر الطبري, ) 3(
ال على رفع الحكم الثَّاِبت ِ�اْلِخَطاِب اْلُمَتَقّدم على َوجه لواله َلَكاَن َثابتا َمَع تراخ�ه َعن4(  ُه,) النسخ: ُهَو اْلخطاب الدَّ
, 21,ص1،جالعبد محمد اللطیف عبد. د: تحقیق, الورقاتهـ),478( محمد بن یوسف بن هللا عبد بن الملك عبد لجو�ني,ا

الناسخ والمنسوخ في القرآن العز�ز وما ف�ه من  ,هـ)224ال�غدادي( الهروي  هللا عبد بن سّالم بن أبو عبید, القاسم
 – الر�اض شركة/  الرشد مكت�ه ,)جامع�ة رسالة التحقیق أصل( �فرالمد صالح بن محمد: وتحقیق دراسة, الفرائض والسنن
 .249,248ص 1ج م 1997 - هـ 1418 الثان�ة،: الر�اض, الط�عة

 .90, آ�ة: ) سورة المائدة5(
 الحلبي ال�ابي ع�سى مط�عة, الثالثة الط�عة ,مناهل العرفان في علوم القرآنالعظ�م,  عبد الزرقاني, محمد) 6(

 .352,ص1,جوشركاه
 عبد: تحقیق, الفتاوى  مجموع ,)هـ728: ت( الحراني ت�م�ة بن الحل�م عبد بن أحمد الع�اس أبو الدین تقي, ت�م�ة ابن) 7(

 السعود�ة العر��ة المملكة النبو�ة، المدینة الشر�ف، المصحف لط�اعة فهد الملك مجمع, قاسم بن محمد بن الرحمن
 .149,ص14جم,1995/هـ1416
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 �ة:والیهود الشخص�ة معنى: الثاني الم�حث

 

 :واصطالحا لغة الشخص�ة:  األول المطلب

 رأیت شيء وكل �عید، من رأیته إذا اإلنسان سواد والشخص, شخص من: الشخص�ة لغة -أ

 رأیت فقد جسمانه، رأیت شيء وكل )1(واألشخاص الشخوص: وجمعه شخصه، رأیت فقد جسمانه

 وظهور، ارتفاع له سمج كل: والشخص ,)3( "هللا من أغیر شخص ال: "الحدیث وفي ,)2(شخصه

 هيَ  فإَذا الحقُّ  الَوْعدُ  واقتربَ (وجل عز قال الشخص، لفظ لها فاستعیر الذات إث�ات �ه والمراد

 من السا�قة المعاني وهذه, )5(تطرف ال أجفانهم أي وشاخصة ,)4()كَفروا الذین أ�َصارُ  َشاِخًصةٌ 

 . �اإلنسان یتعلق وحسي ظاهر أمر وهذا, اإلنسان هي ذاتٍ  إلى ُتشیر ظهور له وجسم وذات رؤ�ة

 ُ�حكم وعندما, شخصیته جوانب من جان�ا تؤلف الفرد تمیز صفة كل إن :اصطالحا الشخص�ة -ب

 مع التعامل حساب على مثال كالذكاء آخر جانبٍ  حساب على جان�ا یراعى فقد ما شخص على

 أو قو�ا كان سواء ندهع الذكاء مستوى  وهي واحدة زاو�ة من عل�ه حكماً  نصدر و�التالي الناس

 مختلف من إل�ه ننظر حین ولكن, قاصراً  الحكم ف�كون  الناس مع التعامل في قدرته مغفلین ضع�فا

 كل �االعت�ار یؤخذ أن واألصل, كاملٍ  واضحٍ  وتصورٍ  عل�ه دقیق حكم إلى سنصل الجوانب

 حقوله الشخص�ة لمع فإن ولذا, وغیرها وسلوك�ة واجتماع�ة وأخالق�ة نفس�ة من الشخص�ة مقومات

  تتناوله جهة وكل الفلسفة علم وفي االجتماع علم في و�درس النفس علم في یدرس فهو  متنوعة

 . منطق�ة أو  سلوك�ة أو  نفس�ة إما, معینة زاو�ة من

                                                           
, مرعب عوض محمد: تحقیق ,اللغة , تهذیب)هـ370: ت(األزهري الهروي أبو منصور بن أحمد بن مداألزهري, مح(1)  

 .36ص.7ج.م200 األولى، الط�عة, بیروت – العر�ي التراث إح�اء دار
 .45ص,7, جلسان العرب , منظور ابن(2) 

 .)1498(حدیثال رقم, المتوفى عدة انقضاء �اب, اللعان كتاب, مسلم صح�حالحجاج,  بن مسلم )3(
 .97األنب�اء, آ�ة:  سورة(4) 

 عدنان تحقیق, صفوان القرآن غر�ب في المفردات, )هـ502: (ات محمد بن الحسین القاسم ) الراغب األصفهاني, أبو(5
 .447ص, هـ 1412 - األولى :بیروت, الط�عة دمشق - الشام�ة الدار القلم، الداودي, دار
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 من المتكامل النظام ذلك الشخص�ة( ذلك فمن, التعر�فات من العدید الشخص�ة تعر�ف في ورد

 التي نسب�ا الثابتة والمكتس�ة منها الفطر�ة العقل�ة تشمل والنفس�ة لجسم�ةا واالستعدادات الدوافع

 نمط هي الشخص�ة() 1( ) واالجتماع�ة الماد�ة البیئة مع تك�فه في أسالی�ه وتحدد معینا فردا تمیز

 لمجموعة فر�د تنظ�م من و�تكون  األفراد من غیره عن الفرد �میز حد إلى ثابت من مركب سلوكي

 تتألف إنسان كل في الشخص�ة( وأ�ضا, )2()معا المتفاعلة واألجهزة والسمات الوظائف من كبیرة

 وأ�ضا, )3()قشور ذلك فكل ذلك غیر وال هندامه وال جسمه وال لشكله دخل وال ونفسه عقلیته من

 .)4()سواها عما �شر�ة مجموعة تمیز التي الحضار�ة الهو�ة(

 تقی�ما الفرد إلى �النظر وتعنى الجزء في ال الكل في ت�حث الشخص�ة أن ذكر مما �الحظ

 وتأهله الشخص استعداد  مدى إلى تتوصل حتى الجوانب وجم�ع الزوا�ا مختلف من وتشخ�صا

 الشخص�ة وهذه اآلخر�ن عن واستقالال تمیزا �كس�ه مّما المناسب القرار واتخاذ األحداث مع للتعامل

 وثقافته مجتمعه و�ن�ان جهة، من الفرد اإلنسان بین مرك�ة تفاعل عمل�ة نتیجة هي العام بوصفها

 .)5(أخرى  جهة من واالجتماع�ة الطب�ع�ة و�یئته وتار�خه

 مالزما �ظل قد الجماعة �ه تتصف أو الفرد �ه یتصف ما أن �معنى نسب�ا ثابتة سمات وللشخص�ة

 من تصنع جدیدة سمات �كسب كفیلة أخرى  استعدادات تظهر أن إال األج�ال وتتوارثه لها

 مثال الیهود�ة الشخص�ة عن ن�حث عندما فإننا لذا, سا�قه عن یختلف آخر أنموذجاً  الشخص�ة

 طو�ل و�تار�خ مدیدة �أزمنة ومروا, وفرق  عدة )6(شخص�ات الحق�قة في الیهود أن نراعي أن ین�غي

 عموما ئدهموعقا وصفاتهم حق�قتهم الخالدة �آ�اته القرآن بین وقد, وملوكاً  عدة أنب�اء ف�ه عاصروا

 والقرآن, فیهم ذلك تحقق في متفاوتون  وهم, عموما علیهم ینطبق ما وهذا, خصوصا المائدة وسورة

                                                           
 .89ص ,م1996-هـ1416,  العلم�ة الكتب دار ,والفكر الشخص�ة ینب النفس , علمعو�ضة محمد كامل (1)
 .32ص, م2000األولى الط�عة, الحدیث الكتاب دار ,الشخص�ة ق�اس األنصاري, بدر )(2
-هـ1424, السادسة الط�عة, والتوز�ع للنشر األمة دار, )األول الجزء ( اإلسالم�ة الشخص�ة النبهاني, تقي الدین, )(3

 في أثره له اإلنسان ظاهر ألن والهندام الشكل عن تعبیره في قشور كلمة استخدام على الكاتب یوافق ال, 13م, ص2003
 .شخصیته معرفة

 .10م,ص1997,العرب الكتاب اتحاد منشورات ,العالم�ة الیهود�ة مواجهة في استراتیج�ة القرآن إبراه�م, ,)الشهابي(4
 .452ص,3ج م1999,األولى الط�عة, الشروق  دار ,والصهیون�ة ود�ةوالیه الیهود , موسوعةعبد الوهاب ,المسیري (5) 
 .455ص,3ج, السابق المصدر(6) 

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 َهاُدوا الَِّذینَ  ِمنَ ( تعالى كقوله  الكتاب أهل عن حدیثه في )1()من( الت�ع�ض ص�غة �ستعمل كان

 الَِّذینَ  َعَلى ُأْنِزلَ  ِ�الَِّذي َآِمُنوا اْلِكَتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َطاِئَفةٌ  َوَقاَلْت ( و )2()َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكِلمَ  ُ�َحرُِّفونَ 

 درجة في سواء ل�سوا الیهود أن على دلیل فهذا, )3() َیْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َآِخَرهُ  َواْكُفُروا النََّهارِ  َوْجهَ  َآَمُنوا

 أمر وسلم عل�ه هللا صلى و�رسوله �اهلل الكفر أن إال, وفرق  ومراتب درجات هم بل والشر السوء

 التوراة وهي لدیهم مقدسة مصادر من جم�عاً  و�نطلقون , وطوائفهم الیهود فرق  كل عل�ه اجتمعت

 األخرى  للشعوب العداوة ونصب الیهودي الدین على المحافظة وهو واحد هدفهم وأ�ضا, والتلمود

 في تظهر القرون  برع ومشتركة معینة سمات في یلتقون  الیهود وجم�ع, منهم المسلمین وخصوصاً 

 قال كما واحدةً  یداً  ظاهرا كانوا وٕان متنافرون  مت�اغضون  بینهم ف�ما ولكنهم أخرى  في وتختفي فئة

 .)4()َ�ْعِقُلونَ  َال  َقْومٌ  ِ�َأنَُّهمْ  َذِلكَ  َشتَّى َوُقُلوُ�ُهمْ  َجِم�ًعا َتْحَسُبُهمْ  َشِدیدٌ  َبْیَنُهمْ  َ�ْأُسُهمْ (وجل عز

 : لیهود�ةا معنى نيالثا المطلب

 عز هللا توحید إلى الداعي السالم عل�ه موسى �ه جاء الذي الدین إلى مردها األصل في  الیهود�ة

 وتحر�فهم الیهود ردة �عد ولكن, الحق�قي المق�اس هي التقوى  واعت�ار الخلق بین والمساواة وجل

 مصطلح(�أنها فتعر  فهي لذا اخترعوه الذي ال�اطل الدین على علما الیهود�ة أص�حت للتوراة

 أو) 5()السالم عل�ه موسى �ه جاء الذي الحق الدین عن المحرفة ال�اطلة الد�انة على �طلق حادث

 جاء ما جمع أعاد الذي التلمود في أو القد�م العهد في الواردة والعقائد واآلثار الشرائع مجموعة هي(

 قبل من اعتنقت التي والعقائد ات�عت تيال الشرائع �ه یراد مصطلح الیهود�ة إذاً , )6()القد�م العهد في

 دیناً  �األصل كانت نإ و  سماو�اً  شیئا ل�ست فهي التوراة وتحر�ف شر�عتهم نسخ �عد وذلك الیهود

ُلوا َفَعَلْ�هِ  ِ�اهللَِّ  آَمْنُتمْ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َقْوم َ�ا ُموَسى َوَقالَ (  وجل عز قال سماو�اً   )7() ُمْسِلِمینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َتَوكَّ
                                                           

: ت(العقیلي الرحمن عبد بن هللا عبد, والت�ع�ض, الغا�ة وابتداء, الجنس ب�ان, منها عدة معان له في اللغة من حرف (1)
 ,وشركاه السحار جودة سعید للط�اعة، مصر دار ة،القاهر  - التراث دار ,مالك ابن ألف�ة على عقیل ابن شرح), هـ769

 .15ص,3ج م, 1980 - هـ 1400, العشرون  الط�عة
 .46النساء, آ�ة: سورة (2)
 .72عمران, آ�ة:  آل سورة(3) 
 .14آ�ة : الحشر, سورة(4) 

 .275ص,3ج,والتنو�ر التحر�ر عاشور, ابن )(5
.  لبنان -بیروت, والنشر للدراسات العر��ة المؤسسة, ءأجزا س�عة ,الس�اسة موسوعةالك�الي, عبد الوهاب,  (6)

 446ص.,7ج
 .84یونس, آ�ة:  سورة (7)
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ْلَنا للااَِّ  َعَلى َفَقاُلوا( و َنا(و )1() الظَّاِلِمینَ  ِلْلَقْوِم ِفْتَنةً  َتْجَعْلَنا َال  َر�ََّنا َتَوكَّ  اْلَقْوِم ِمنَ  ِبَرْحَمِتكَ  َوَنجِّ

  .)2()◌َ اْلَكاِفِر�ن

 انتسب دین هي اآلن والیهود�ة( إل�ه آلت ما على السماو�ة األد�ان من تعتبر  أن �صح فال لذا

 �عید من وال قر�ب من لها صلة وال الدین را�ط إال  یر�طها ال متعددة وأجناس شعوب من أقوام �هإل

 .)3()السالم عل�ه موسى �قوم وال  إسرائیل ببني وال السالم عل�ه بإبراه�م

 : الیهود�ة الشخص�ة معنى: ثالثال المطلب

 والمشتركة نسب�ا الثابتة)4(لسماتا تعني الیهود�ة الشخص�ة �أن نقول أن نستط�ع سبق ما على بناء

 هذه �ه تمیزت ما إبراز: �عني عنها والحدیث, وأمكنتهم أزمنتهم اختالف على )5(الیهود فرق  كل بین

 �سبب الزمن عبر خاصة وكینونة مستقال شیئا منها جعلت ومیول وط�اع أخالق من الشخص�ة

 تكونت والتي الحضار�ة الهو�ة تلك هي الیهود�ة الشخص�ة آخر و�تعر�ف, وداخل�ة خارج�ة مؤثرات

 . )6( العبر�ة واللغة التوراتي الفكر من

 

 الشخص�ة الیهود�ة قبل اإلسالم: لثالم�حث الثا

                                                           
 .85یونس, آ�ة:  سورة (1)
 .86یونس, آ�ة:  سورة (2)
 سلوك�اتهم نشاطاتهم فرقهم عقائدهم تار�خهم الیهودي التار�خ سفر, الیهودي التار�خ , سفرالحمید عبد عرابي, رجا )(3

-الط�عة الثان�ة,م2002-األولى الط�عة,  دمشق – والتوز�ع للنشر األوائل دار, الفلسطین�ة والقض�ة ةالصهیون� الحركة
 .77,76ص ,م2006

 راجح عزت , أحمدالنفس علم أصول أحمد عزت, ,غیره عن الفرد تمیز ثابتة وصفة الممیزة العالمة السمة: السمات )(4
 الهامش. في 38ص
 إحدى على الیهود تفرقت: «قال وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول أن هر�رة، أبي فعن ,یدةعد فرق  إلى تفرقوا الیهود )(5

 ,الترمذي سنن ,الترمذي »فرقة وس�عین ثالث على أمتي وتفترق  ذلك، مثل والنصارى  فرقة، وس�عین اثنتین أو وس�عین
 حدیث الترمذي قال ,)2640(الحدیث رقم األمة هذه افتراق في جاء ما �اب, اإل�مان تحقیق, د. �شار عواد معروف, كتاب

 وتفترق :( وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول قال: قال عمرو بن هللا عبد عن أخرى  روا�ة وفي ,322, ص4ج,صح�ح حسن
 المصدر), وأصحابي عل�ه أنا ما قال هللا رسول �ا هي ومن قالوا واحدة ملة إال النار في كلهم ملة وس�عین ثالث على أمتي

 غر�ب مفسر حدیث هذا ع�سى أبو وقال ,)2641(الحدیث رقم, األمة هذه افتراق في جاء ما �اب, اإل�مان كتاب , السابق
 .323,ص4الوجه, ج هذا من إال هذا مثل نعرفه ال

 .13ص,  العالم�ة الیهود�ة مواجهة في القرآن , استراتیج�ةالشهابي إبراه�م(6) 
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 :لغة واصطالحا : معنى كلمة الیهودولالمطلب األ 

فقال ؟ صل هل هي عر��ة مشتقة أم أعجم�ةمن حیث األ "یهود"اختلف في كلمة  لغة:الیهود -أ

(التو�ة هاد یهود  )1(ورد في لسان العرب ,ر��ة مشتقة من الهود والتو�ة والرجوع ع إنها ال�عض

هودا. تهود تاب ورجع إلى الحق فهو هائد وقوم هود والتهود: التو�ة والعمل الصالح .هاد إذا رجع 

من خیر إلى شر أو من شر إلى خیر. و�هود اسم للقبیلة .وهود الرجل حوله إلى ملة یهود وفي 

والتهو�د أن �صیر  )2((كل مولود یولد على الفطرة حتى �كون أبواه یهودانه أو ینصرانه) الحدیث

وفي معجم مقای�س  ), والتهو�د السیر الرفیق اإلنسان یهود�ا وهاد تهود إذا صار یهود�ا

) وفي فأما الیهود من هاد یهود اذا تاب هودا .وسموا �ه ألنهم تابوا عن ع�ادة العجل()3(اللغة

 ) ، إذا صار یهود�اهاد وتهودو�قال أ�ضًا: ,  ( هاد یهودا هودا: تاب ورجع إلى الحقّ )4(حالصحا

 جذور الكلمة تدل على عدة معان: إذاً 

 الرجوع والتو�ة.  -1

 التحول إلى الیهود�ة. -2

 المشي برفق. -3

االسم (و  )5(في غر�ب القرآن نها غیر عر��ة أي أعجم�ة ورد في المفرداتإوقال ال�عض اآلخر 

یتعاطى المسمى �ه أي المنسوب إل�ه ثم �شتق منه نحو قولهم  العلم قد یتصور منه معنى ما

تفرعن فالن وتطفل إذا فعل فعل فرعون في الجور وفعل طفیل في إت�ان الدعوات من غیر 

وفي غر�ب  ,استدعاء وتهود في مش�ه إذا مشى مش�ا رف�قا تشبیها �الیهود في حركتهم عند القراءة)

وفي تهذیب  .)، فسموا الیهوذ، وعر�ت ِ�الدال�عقوب بن الیهود تنسب إلى یهوذاء َكاَنت  ()6(لقرآنا

                                                           
 .440,439ص 3) ابن منظور, ج1(
 .)1385�اب ما قیل في أوالد المشركین, رقم الحدیث ( كتاب الجنائز, ,صح�ح البخاري البخاري,  اسماعیل بن محمد )2(
 .18,17,ص6،جابن فارس)3(
 عبد أحمد: تحقیق, الصحاح تاج اللغة وصحاح اللغة العر��ة ,)هـ393: ت(الفارابي حماد بن الجوهري, إسماعیل )4(

 .557,ص2. ج6: األجزاء عدد, م 1987 - هـ 1407,  الرا�عة الط�عة روتبی – للمالیین العلم دار, عطار الغفور
 .847الراغب األصفهانى,ص )5(
 الواحد عبد أدیب محمد تحقیق: ،غر�ب القرآن المسمى بنزهة القلوب ),هـ330(ت: ُعز�ر بن السجستاني, محمد )6(

 .495ص م, 1995 - هـ 1416 ، األولى:  سور�ا, الط�عة – قتی�ة جمران, دار
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(وقیل: الیهود معرب من یهوذا بن �عقوب علیهما الصالة والسالم �الذال )1(األسماء واللغات

 ذا ما(وه ) 2(قال وفي الشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م المعجمة عرب ثم نسب الواحد إل�ه)

 التي هي اسم أحد أس�اط بني إسرائیل) "یهوذا"نمیل إل�ه ونرجحه ونكاد نرى أنه تعر�ب لكلمة 

لها ولكن  أعجم�ة وما اشتق منها ل�س جذراً  "یهود"على أن كلمة و�میل ال�احث إلى الرأي الثاني 

 معنى متصورا فیها تحتمله الكلمة.

ة �عد تحر�فها من بني إسرائیل وغیرهم من : هم المت�عون لشر�عة التورا الیهود اصطالحا-ب

, )4(أنهم أت�اع موسى عل�ه السالمالذین یزعمون الیهود:هم  و�ع�ارة أخرى  ,)3(األجناس كالروم مثالً 

 فكل من اعتنق الد�انة الیهود�ة �عد التحر�ف فهو یهودي وٕان كان ینتسب إلى بني إسرائیل.

 التسلسل التار�خي للیهود:: يثانالمطلب ال

الذي  الكر�م  حتى نتعرف على تار�خ الیهود البد لنا من الرجوع إلى القرآن النشأة والم�الد: وًال:أ

من  والیهود في القرآن هم ,قص علینا  من قصص األولین وسرد لنا شیئا من تار�خهم وح�اتهم

إلى أبي �رجع نسب الیهود و  ,أصول طاهرة نشأت منها الفروع الطی�ة والفروع الفاسدة وهم الیهود

ُأوَلِئَك الَِّذیَن َأْنَعَم للااَُّ  ( وجل قال عز, قرره القرآن الكر�م  األنب�اء إبراه�م عل�ه السالم وهذا ما

�َِّة ِإْبَراِه�َم َوإِْسَرائِ  �َِّة َآَدَم َوِممَّْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّ َهَدْیَنا یَل َوِممَّْن َعَلْیِهْم ِمَن النَِّبیِّیَن ِمْن ُذرِّ

ًدا َوُ�ِك��ا وا ُسجَّ ْحَمِن َخرُّ والذي عنى �ه من ذر�ة إبراه�م  ,)5() َواْجَتَبْیَنا ِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِهْم َآَ�اُت الرَّ

، والذي عنى �ه من ذر�ة إسرائیل: موسى وهارون وزكر�ا علیهم السالم  إسحاق و�عقوب وٕاسماعیل

في فترة بإبراه�م عل�ه السالم  وقد استقر  المقام ,)6(عنها رضي هللا وأمه مر�معلیهم السالم  وع�سى

                                                           
 .184,ص4) محیي الدین �حیى بن شرف النووي,ج1(
 .30ص ) صالح عبد الفتاح الخالدي,2(
 ,المنورة �المدینة اإلسالم�ة الجامعة ,موجز تار�خ الیهود والرد على �عض مزاعمهم ال�اطلة الرحمن, عبد قدح, محمود )3(

 .11, ص)هـ1419/ 1418(-) 107( العدد - والعشرون  التاسعة السنة الط�عة
 العر��ة المملكة الر�اض، السلف، أضواء مكت�ة, دراسات في األد�ان الیهود�ة والنصران�ةسعود عبد العز�ز, الخلف, )4(

 السعود�ة
 .45صم, 2004/هـ1425 الرا�عة، الط�عة

 .58, آ�ة: ) سورة مر�م5(
 .214,ص18ج ,القرآنآي جامع الب�ان في تأو�ل , ابن جر�ر الطبري ) 6(
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ْیَناُه َوُلوًطا وجل  قال عز ,)2(وخصوصا في مدینة الخلیل )1(رض الشامأفي من زمن دعوته  (َوَنجَّ

عیل ولدان هما إسماعل�ه السالم  لد للنبي إبراه�مو و  ,)3(ِإَلى اْألَْرِض الَِّتي َ�اَرْكَنا ِفیَها ِلْلَعاَلِمیَن)

ِ الَِّذي َوَهَب ِلي َعَلى اْلِكَبِر ِإْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق ِإنَّ وجل  وٕاسحاق علیهما السالم قال عز (اْلَحْمُد هللَِّ

َعاِء )  .)4(َر�ِّي َلَسِم�ُع الدُّ

و�عود نسبهم إلى إسماعیل )5(:القسم العر�ياألول: : تنقسم إلى قسمین عل�ه السالم ذر�ة إبراه�مو 

(َوإِْذ وجل  قوله عزمنها �ات آوالذي استقر �ه المقام في مكة المكرمة  وتشهد بذلك  عل�ه السالم

ِم�ُع اْلَعِل� وكان له دور  )6(ُم)َیْرَفُع ِإْبَراِه�ُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْیِت َوإِْسَماِعیُل َر�ََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَّ

 .)7(كما في اآل�ة المذكورة سا�قا عل�ه السالمفي رفع القواعد  مع أب�ه إبراه�م 

وتبلورت في عهد ابنه  )8(و�دأت نواته األولى من إسحاق عل�ه السالم القسم اإلسرائیلي :الثاني: 

ْرَناَها ِبِإْسَحاَق َوِمْن  َوَراِء ِإْسَحاَق  (وجل  �عقوب عل�ه السالم قال عز َواْمَرَأُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَ�شَّ

 (وجل  عز هلو قاألولى في  ناتوورد هذا االسم مر  قد سمي �عقوب في القرآن بإسرائیلو  )9(ْعُقوَب)�َ 

�َِّة َآَدَم َوِممَّْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َومِ  �َِّة ِإْبَراِه�َم ُأوَلِئَك الَِّذیَن َأْنَعَم للااَُّ َعَلْیِهْم ِمَن النَِّبیِّیَن ِمْن ُذرِّ ْن ُذرِّ

ْحمَ  َوإِْسَراِئیلَ  ًدا َوُ�ِك��اَوِممَّْن َهَدْیَنا َواْجَتَبْیَنا ِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِهْم َآَ�اُت الرَّ وا ُسجَّ والمرة الثان�ة  )10()ِن َخرُّ

َم ِإْسَراِئیُل َعَلى َنْفِسِه ِمْن َقْبِل أَ  ( في قوله تعالى ْن ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحال� ِلَبِني ِإْسَراِئیَل ِإالَّ َما َحرَّ

                                                           
ْیَناُه َوُلوًطا ِإَلى اَألْرِض الَِّتي َ�اَرْكَنا ِفیَها ِلْلَعاَلِمینَ بن كعب () عن أبّي 1( آي ، جامع الب�ان في تأو�ل ) قال: الشأمَوَنجَّ

 .468,ص18,جالقرآن
 .39القسم الثاني ص 5,ج قرع كفر – الهدى دار, جدیدة ط�عة ,�الدنا فلسطینمصطفى مراد الد�اغ,  ) 2(
 71آ�ة:) سورة األنب�اء3(
 39, آ�ة: ) سورة ابراه�م4(
) قبل النبي إسماعیل كانت تسمى العرب �العار�ة وهم ق�ائل كثیرة كعاد وثمود وجرهم والعرب المستعر�ة هم من ولد 5(

, البدا�ة والنها�ة ,بن كثیرااسماعیل الذي �عتبر أول من تكلم �العر��ة والتي تعلمها من أمه هاجر وهي من قبیلة جرهم, 
 .138,ص1ج م,1988 - هـ ،1408األولى العر�ي, الط�عة التراث إح�اء دار شیري, ليتحقیق: ع

 .127, آ�ة: ) سورة ال�قرة6(
  هـ1388 القاهرة الط�عة األولى، – التألیف دار الواحد, مط�عة عبد مصطفىتحقیق:  ,قصص األنب�اء ,كثیر ابن)7(

 .45,ص1,جم1968
 .183,ص1,جالبدا�ة والنها�ة ابن كثیر, وهو �عقوب عل�ه السالم,) إسحاق عل�ه السالم هو والد إسرائیل 8(
 .71, آ�ة: ) سورة هود9(
 .58, آ�ة: ) سورة مر�م10(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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َل التَّْوَراُة ُقْل َفْأُتوا ِ�التَّْوَراِة َفاْتُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقینَ  والمراد بإسرائیل في الموضعین �عقوب  )1() ُتَنزَّ

 عل�هي القرآن شیئا عن ح�اة �عقوب ف, وقد ورد )2(عل�ه السالم

 ي:توأسرته  وذلك في سورة یوسف عل�ه السالم ونوجزها على النحو اآلالسالم 

وجاء �كم من  (وجل  جه وأوالده  �ع�شون في منطقة البدو  قال عزو وز عل�ه السالم كان �عقوب -أ

�لغ عدد أبناء و  )4(كان �أرض كنعان وكانوا أهل مواش و�ر�ةو مسكن �عقوب والبدو  )3(..)البدو

ي َرَأْیُت َأَحَد (ِإْذ َقاَل ُیوُسُف ِألَِب�ِه َ�ا وجل �عقوب اثنا عشر مع یوسف عل�ه السالم قال عز َأَبِت ِإنِّ

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْیُتُهْم ِلي َساِجِدیَن)  وصاهم �أن یدینوا بدین اإلسالم والقد أو  )5(َعَشَر َكْوَكً�ا َوالشَّ

ى ِبَها ِإْبَراِه�ُم َبِن�ِه َوَ�ْعُقوُب َ�ا َبِنيَّ ِإنَّ للااََّ اْصَطفَ  وجل �موتوا إال وهم مسلمون قال عز ى (َوَوصَّ

یَن َفَال َتُموُتنَّ ِإالَّ  تفارقوا هذا الدین وهو اإلسالم أ�ام ح�اتكم  (فالأي  )6(َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن) َلُكُم الدِّ

 .)7(یدري متى تأت�ه منیته) وذلك أن أحدا ال

في عهد النبي �عقوب عل�ه السالم بدأ تشكل بني إسرائیل وذلك من خالل أبنائه وذرار�هم وهم  -ب

البنه یوسف یتعلق من أحداث وقعت ح�اة �عقوب إال ف�ما  ول�س في القرآن الكثیر عن ,)8(طاألس�ا

                                                           
 .93, آ�ة: ) سورة آل عمران1(
) إسرائیل لقب نبي هللا �عقوب بن اسحق بن خلیل هللا إبراه�م عل�ه السالم قیل معناه األمیر المجاهد مع هللا,  أو عبد هللا 2(

ورد في الحدیث  الذي رواه ابن ع�اس قال صلى هللا عل�ه وسلم سائال الیهود: هل تعلمون أن إسرائیل  وته من خلقه,وصف
, تحقیق أحمد شاكر, مسند عبد هللا  مسند اإلمام أحمد بن حنبل,أحمد بن حنبل الشی�اني, �عقوب مرض مرضا شدیدا..)

 بن داود بن سل�مان داود أبو ,123,ص,3كر إسناده صح�ح, ج), قال المحدث أحمد شا 2471بن ع�اس, رقم الحدیث(
 الط�عة, مص – هجر دار,  التركي المحسن عبد بن محمد الدكتور: تحقیق ,مسند أبي داود الط�السي, ال�صرى  الجارود
 جامع الب�ان في تأو�لابن جر�ر الطبري, ),2854�اب وشهر بن حوشب, رقم الحدیث( م, 1999 - هـ 1419,األولى

 .240,ص1,جتفسیر المنار , محمد رشید رضا, 553,ص,1,جالقرآن يآ
 .100, آ�ة: ) سورة یوسف3(
 .589,ص4ج في التفسیر �المأثور, الدر المنثورالسیوطي,  ,353,ص4,جالعظ�م تفسیر القرآن ابن كثیر,)4(
 .4, آ�ة:) سورة یوسف5(
 .132, آ�ة: ) سورة ال�قرة6(
وعن الفضیل بن ع�اض رحمه هللا أنه قال: إال وأنتم مسلمون: أي  ,96,ص3ج ,رآنالق آي جامع الب�ان في تأو�ل) 7(

 .170,ص.1, جعالم التنز�ل في تفسیر القرآنم , ال�غوي,محسنون بر�كم الظن
ِ َوَما ُأْنِزلَ في قوله تعالى ( الكر�م) یرى �عض المفسر�ن �أن األس�اط المذكور�ن في القرآن 8( ِإَلْیَنا َوَما ُأْنِزَل  ُقوُلوا َآَمنَّا ِ�اهللَّ

هم ولد �عقوب , قال ابن جر�ج: قال ابن ع�اس:(  ,)136) ال�قرة(ِإَلى ِإْبَراِه�َم َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق َوَ�ْعُقوَب َواْألَْسَ�اطِ 
الب�ان في جامع  , ابن جر�ر الطبري,األس�اط) بنو �عقوب، كانوا اثني عشر رجال كل واحد منهم ولد س�طا, أمة من الناس

الجامع ألحكام القرطبي, , 172,ص1,جمعالم التنز�ل في تفسیر القرآن, ال�غوي, 121,ص2,جتأو�ل القرآن
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ه �اللقاء �أب� اًء وانته)1(ائه من قبل إخوته في الجبمن موضوع الرؤ�ا ومن ثم إلق وتتا�عها ابتداءً 

 .) 2(وأمه في مصر

رهم موسى وداود وسل�مان إلى بني إسرائیل ال �عرف عددهم ومن أشه �عث هللا عز وجل رسالً وقد 

فهو نبي من أنب�اء بني وع�سى صلوات هللا علیهم أجمعین, فكل نبي ینتهي نس�ه إلى �عقوب 

َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َ�ا َقْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة للااَِّ َعَلْ�ُكْم ِإْذ َجَعَل ِف�ُكْم َأْنِبَ�اَء عز وجل( , قال)3(إسرائیل

ومن نعم هللا عز وجل على بني إسرائیل  )4() وًكا َوَآَتاُكْم َما َلْم ُیْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمینَ َوَجَعَلُكْم ُملُ 

 .)5(ثرة األنب�اء الذین �عثوا فیهمك

من تار�خهم في زمن موسى وع�سى علیهما السالم وحالهم قبل ال�عثة النبو�ة لعالقة هذه وهذه نبذة 

  األزمان خاصة  �سورة المائدة.

 

 في زمن موسى عل�ه السالم: إسرائیل بنوثان�ًا:  

في فترة عصی�ة  حیث  ورسوالً  وجل النبي موسى عل�ه السالم إلى بني إسرائیل نب�اً  �عث هللا عز

كانت المعاناة على أشدها والذلة والمهانة في أعلى صورها. فقد كان فرعون حاكما على مصر 

اء على بني اسرائیل خوفا من أن یولد من بینهم من وقد شن حملة شعو  ,موسى )6(و�عرف �فرعون 

                                                                                                                                                                      
 , وفر�ق آخر یرى أنهم حفدة ذراري �عقوب االثني322,ص1ج,تفسیر القرآن العظ�مابن كثیر, , 141,ص2,جالقرآن
وفر�ق آخر یرى أنهم  ,195,ص1,ج امض التنز�ل,عن حقائق غو  الكشاف الزمخشري, أحمد، بن عمرو بن محمودعشر, 

(واألس�اط: هم أوالد �عقوب والفرق أو الشعوب المتشع�ة من االثني عشر صاحب المنارشعوب وق�ائل بني إسرائیل �قول 
., ولعل ما قاله الشیخ محمد رشید رضا من كالم جامع هو األنسب الشتماله على 397,ص1,جمحمد رشید رضامنهم) 

 .وب وذرار�همأوالد �عق
 .182ص, المفردات في غر�ب القرآن الراغب األصفهاني, ) الجب: أي البئر,1(
ُ َآِمِنینَ ) قال عز وجل(2(  .99, آ�ة:) سورة یوسفَفَلمَّا َدَخُلوا َعَلى ُیوُسَف َآَوى ِإَلْ�ِه َأَبَوْ�ِه َوَقاَل اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاَء للااَّ
وٕاسماعیل  وٕاسحاق  ولوط ء من بني إسرائیل إال عشرة, نوح وهود وصالح وشعیب وٕابراه�م) عن ابن ع�اس: كل األنب�ا3(

 .322,ص1, جتفسیر القرآن العظ�م ابن كثیر, و�عقوب ومحمد علیهم الصالة والسالم,
 .20, آ�ة: ) سورة المائدة4(
محمد رشید رضا, من األمم والشعوب)  ) قال صاحب المنار(جعل هللا فیهم النبوة زمنا طو�ال وكانت میزة لهم على كثیر5(

 .241,ص1ر,جتفسیر المنا
 .150ص ,الیهودي التار�خ سفر رجا عبدالحمید عرابي, )6(
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یهدد عرشه و�كون سب�ا في زوال ملكه فأمر جنوده بذ�ح األبناء واستح�اء النساء والقرآن أضاف 

 قال عز )2(�ه ن كان مأموراً االلة على أن الذي ی�اشر القتل هو القاتل و د) 1(آل فرعون  إلىالفعل 

ْیَناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َ�ُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُیَذ�ُِّحوَن َأْبَناَءُكْم  (َوإِذْ  وجل  مخاط�ا بني إسرائیل َنجَّ

وهؤالء  )4(وفرعون وقومه من األق�اط ,)3(َوَ�ْسَتْحُیوَن ِنَساَءُكْم َوِفي َذِلُكْم َ�َالٌء ِمْن َر�ُِّكْم َعِظ�ٌم )

وسى بدأت المعادلة تتغیر وكانت بدا�ة النها�ة �حتقرون اإلسرائیلیین المق�مین في مصر, و��عثة م

 قال عز, �ه السالم وهو رض�ع في قصر فرعون أن یتر�ى موسى علوقد هللا عز وجل القدر لفرعون 

َك َما ُیوَحى)( و)5() َوَلَقْد َمَننَّا َعَلْ�َك َمرًَّة ُأْخَرى  (وجل  َأِن اْقِذِف�ِه ِفي ( و )6(ِإْذ َأْوَحْیَنا ِإَلى ُأمِّ

اِحِل َ�ْأُخْذُه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ َلُه َوَأْلَقْیُت َعلَ ال ْ�َك َمَح�ًَّة ِمنِّي تَّاُبوِت َفاْقِذِف�ِه ِفي اْلَ�مِّ َفْلُیْلِقِه اْلَ�مُّ ِ�السَّ

ابنها الرض�ع في التابوت  وجل إلى أم موسى أن تضع أوحى هللا عز, فقد )7()َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْیِني

َفاْلَتَقَطُه ( وجل فرعون قال عز أسرة تتلقاه حتى )8( في ال�م ومن ثم �صل إلى الساحل ومن ثم تلق�ه

(َوَقاَلِت اْمَرَأُة و )9()َآُل ِفْرَعْوَن ِلَ�ُكوَن َلُهْم َعُدو�ا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِطِئینَ 

ت وشاء )10(َك َال َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َیْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم َال َ�ْشُعُروَن)ِفْرَعْوَن ُقرَُّة َعْیٍن ِلي َولَ 

 هلل وعدوٌ  هو عدوٌ من أن یتر�ى هذا الرض�ع (موسى) عل�ه السالم في قصر الحكمة االله�ة 

 .)11(لموسى عل�ه السالم

 في زمن موسى عل�ه السالم بثالث مراحل: إسرائیلبنو مر 

                                                           
 .381,ص1ج,الجامع ألحكام القرآنالقرطبي, ) آل فرعون هم: أهل دینه وقومه وأش�اعه, 1(
 .41,ص2ج,القرآنآي جامع الب�ان في تأو�ل , ابن جر�ر الطبري ) 2(
 .49, آ�ة: ال�قرة ) سورة3(
 .51,ص5,جمعجم مقا�س اللغة ابن فارس, ) أهل مصر األصلیون والنس�ة إلیهم ق�طي,4(
 .37, آ�ة: ) سورة طه5(
 .38, آ�ة: ) سورة طه6(
 .39, آ�ة: ) سورة طه7(
 .431,ص3ج, فتح القدیر , الشوكاني,) والمراد هنا ما یلي الساحل من ال�حر ال نفس الساحل8(
 .8, آ�ة: قصص) سورة ال9(
 .9,, آ�ة:) سورة القصص10(
 .302,ص18,جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل, ابن جر�ر الطبري ) 11(
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(َوُنِر�ُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم وجل  مرحلة االستضعاف: قال عز-1

: ذ�ح رضوا له من آل فرعون بثالثة أموروقد تمثل استضعافهم ف�ما تع )1(َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن)

 .ون لهم استع�اد فرعو استح�اء النساء و  األبناء

ْیَناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َ�ُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُیَذ�ُِّحوَن َأْبَناَءُكْم َوَ�ْسَتْحُیوَن قال عز وجل(  َوإِْذ َنجَّ

 ل�ستخدموهن أح�اء یتركونهن نساءكم و�ستحیون () 2()ِنَساَءُكْم َوِفي َذِلُكْم َ�َالٌء ِمْن َر�ُِّكْم َعِظ�مٌ 

 هالكه �كون  مولود �أنه أخبروه الكهنة ألن البنات واستح�اء األبناء بذ�ح أمر وٕانما,  و�متهنوهن

 فرعون  أراد )4()َغْیِري  ِإلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َعِلْمتُ  َما اْلَمَألُ  َأیَُّها َ�ا ِفْرَعْونُ  َوقالَ , قال عز وجل ()3()یده على

  موسى لقول إ�طاالً  غیري  إله من ملك علمت ما فقال إلهیته عقیدة على یثبتهم أن ملئه مع بخطا�ه

وفي هذه المرحلة أرسل هللا موسى وهارون علیهما السالم إلى  )5(عز وجل الداعي إلى توحید هللا

ْبُهْم َقْد ِجْئَناَك جل  فرعون قال عز (َفْأِتَ�اُه َفُقوَال ِإنَّا َرُسوَال َر�َِّك َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئیَل َوَال ُتَعذِّ

َالُم َعَلى َمِن اتََّ�َع اْلُهَدى فرعون لدعوة موسى وهارون علیهما  بلم �ستجو  )6()ِ�َآَ�ٍة ِمْن َر�َِّك َوالسَّ

تدالن على صدق موسى عل�ه السالم مع ما رآه من آیتین  )7(السالم وامتلكه الغرور وادعى الر�و��ة

 وجل( قال عز )8(ارت ب�ضاءالتي صموسى عل�ه السالم  و�دوهما العصا التي تحولت إلى ح�ة 

اِدِقینو  )9()َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتَك ِ�َشْيٍء ُمِبینٍ  َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا  () 10( )(َقاَل َفْأِت ِ�ِه ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ

دعوته األمر  ياستمر موسى فو ) 12() َوَنَزَع َیَدُه َفِإَذا ِهَي َبْ�َضاُء ِللنَّاِظِر�نَ (و )11()ِهَي ُثْعَ�اٌن ُمِبینٌ 

َوَقاَل اْلَمَألُ ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن وجل ( قال عز �هحف�ظة مأل فرعون فقاموا �التحر�ض عل الذي أثار

                                                           
 . 5, آ�ة:) سورة القصص1(
 .49, آ�ة: ) سورة ال�قرة2(
 .98,ص1,جفتح القدیرمحمد بن علي الشوكاني, ) 3(
 .38, آ�ة: ) سورة القصص4(
 .121,ص20,جالتحر�ر والتنو�ر ابن عاشور,) 5(
 .)47) سورة طه (6(
 .24, آ�ة: ) سورة النازعاتَفَقاَل َأَنا َر�ُُّكُم اْألَْعَلى) قال عز وجل على لسان فرعون(7(
) عن ابن ع�اس قوله: ونزع یده فإذا هي ب�ضاء للناظر�ن قال: فأدخل یده في جی�ه فأخرجها مثل البرق تلتمع 8(

 .2760,ص8,ج القرآن العظ�م تفسیر , ابن أبي حاتم الرازي, (تخطف)األ�صار
 .30, آ�ة: ) سورة الشعراء9(
 .31, آ�ة: ) سورة الشعراء10(
 .32, آ�ة: ) سورة الشعراء11(
 .33, آ�ة: ) سورة الشعراء12(
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ْسَتْحِیي ِنَساَءُهْم َوإِنَّا نَ َذَرَك َوَآِلَهَتَك َقاَل َسُنَقتُِّل َأْبَناَءُهْم وَ و�َ  رضَأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُ�ْفِسُدوا ِفي اْألَ 

َقاَل ( قال عز وجل مخرجا فطالب موسى قومه �الصبر لعل هللا یجعل لهم ) 1()ْوَقُهْم َقاِهُرونَ فَ 

ِ ُیوِرُثَها َمْن َ�َشاُء ِمْن ِعَ�اِدِه َواْلَعاقِ  َ�ُة ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعیُنوا ِ�اهللَِّ َواْصِبُروا ِإنَّ اْألَْرَض هللَِّ

 .)2(َ◌)ِلْلُمتَِّقین

موسى بوحي من هللا  اموجل لبني إسرائیل وذلك حینما ق ین: حیث مكن هللا عزمرحلة التمك -2

وذلك �عد أن قرر  فرعون اللحاق بهم  ومجاوزة ال�حر ,الخروج ببني إسرائیل من مصر�وجل   عز

اَل َكالَّ ِإنَّ قَ (و )َفَلمَّا َتَراَءى اْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدَرُكونَ وجل ( هو وجنوده قال عز

َفَأْوَحْیَنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرْب ِ�َعَصاَك اْلَ�ْحَر َفاْنَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق (  و )َمِعَي َر�ِّي َسَیْهِدینِ 

ُثمَّ َأْغَرْقَنا (  و )َوَأْنَجْیَنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأْجَمِعینَ (و) َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اْآلََخِر�نَ (و) اْلَعِظ�مِ  َكالطَّْودِ 

وجل فرعون وجنوده في  ال�حر و�ذلك  حصل التمكین لموسى ومن  أغرق هللا عز و ,)3()اْآلََخِر�ن

 لتبدأ فترة زمن�ة مهمة في ح�اة بني اسرائیل ظهرت فیها شخصیتهم. ,معه من بني إسرائیل

ملت على عدة مواقف �عد التمكین: والتي تمتد إلى وفاة موسى عل�ه السالم وقد اشت مرحلة ما -3

في بني إسرائیل  وءةٌ مخبتضمنت معالجة شخص�ة بني إسرائیل فقد أظهرت المواقف صفات 

في موقفین األول:  في  وقد برزت �شكل واضح خصوصاً  ,وجل اتسمت �الق�ح وعدم تعظ�م هللا عز

َها َأَبًدا َما َداُموا ِفیَها ُموَسى ِإنَّا َلْن َنْدُخلَ  َقاُلوا َ�اجل(و  جبنهم عن دخول األرض المقدسة قال عز

وجل  والموقف الثاني عندما عبدوا العجل قال عز )4()َهاُهَنا َقاِعُدونَ  َفاْذَهْب َأْنَت َوَر�َُّك َفَقاِتَال ِإنَّا

ِهْم ِعْجًال َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َأَلْم َیَرْوا َأنَُّه َال (  ُ�َكلُِّمُهْم َوَال َیْهِدیِهْم َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى ِمْن َ�ْعِدِه ِمْن ُحِلیِّ

الخیر  إلىیرشدهم  �كلمهم وال ال لهاً إ�تعجب القرآن من اتخاذهم و  )5()َسِب�ًال اتََّخُذوُه َوَكاُنوا َظاِلِمینَ 

 .)6(یدل على مدى السفاهة التي بلغوهاوذو جسد ول�س  ذلك من صفات الرب وهذا 

                                                           
 .127, آ�ة: ) سورة األعراف1(
 .128, آ�ة: ) سورة األعراف2(
 .) 66-61(, اآل�ات:) سورة الشعراء3(
 .24, آ�ة: ) سورة المائدة4(
 .148, آ�ة: سورة األعراف) 5(
 معال بن الرحمن عبد: تحقیق, لرحمنفي تفسیر كالم ا منانت�سیر الكر�م ال هـ),1376السعدي, عبد الرحمن(ت: )6(

 302صم, 2000- هـ-1420, األولى الط�عة, الرسالة مؤسسة,  اللو�حق

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ة مهمة من تار�خ  جیل من أج�ال بني إسرائیل ألف وانتهت مرحل )1(توفي النبي موسى عل�ه السالم

و�ین لنا القرآن أن الجیل الالحق لبني إسرائیل  ,هللا آ�اتالذل والهوان وانط�ع �الكذب والسخر�ة من 

َوإِْذ ُقْلَنا وجل( قال عزاستحق العقو�ة  �آداب الدخول ا لم یلتزمولمّ استحق دخول األرض المقدسة 

ًدا َوُقوُلوا ِحطٌَّة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَ�اُكْم اْدُخُلوا َهِذِه اْلقَ  ْرَ�َة َفُكُلوا ِمْنَها َحْیُث ِشْئُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا اْلَ�اَب ُسجَّ

َل الَِّذیَن َظَلُموا َقْوًال َغْیَر الَِّذي ِقیَل ( و) 2(َوَسَنِز�ُد اْلُمْحِسِنیَن) َلُموا ِرْجزًا ُهْم َفَأْنَزْلَنا َعَلى الَِّذیَن ظَ لَ َفَبدَّ

َماِء ِ�َما َكاُنوا  .)3()َ�ْفُسُقونَ  ِمَن السَّ

حالة بني إسرائیل �عد تمكنهم من األرض المقدسة فترة من الزمن وتعرضوا للقهر وحكمهم  ضعفت 

 نبي لم یذكر القرآن اسمه واستطاعفي زمن اسمه طالوت  وجل لهم ملكاً  ف�عث هللا عز )4(أعداؤهم

ییده ومن ثم بث�ات القلة المؤمنة معه من االنتصار على األعداء واستعادة �عون هللا  وتأ طالوت

َوَقاَل َلُهْم َنِبیُُّهْم ِإنَّ للااََّ َقْد َ�َعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلوا قال عز وجل( الس�طرة على األرض المقدسة

ِك ِمْنُه َوَلْم ُیْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل َقاَل ِإنَّ للااََّ اْصَطَفاُه َأنَّى َ�ُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْیَنا َوَنْحُن َأَحقُّ ِ�اْلُملْ 

َوَقاَل َلُهْم (و )5()َعَلْ�ُكْم َوزَاَدُه َ�ْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوللااَُّ ُیْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َ�َشاُء َوللااَُّ َواِسٌع َعِل�مٌ 

ْن َ�ْأِتَ�ُكُم التَّاُبوُت ِف�ِه َسِكیَنٌة ِمْن َر�ُِّكْم َوَ�ِق�ٌَّة ِممَّا َتَرَك َآُل ُموَسى َوَآُل َهاُروَن َنِبیُُّهْم ِإنَّ َآَ�َة ُمْلِكِه أَ 

َفَلمَّا َفَصَل َطاُلوُت ِ�اْلُجُنوِد َقاَل ِإنَّ ( و )6()َتْحِمُلُه اْلَمَالِئَكُة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََ�ًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن 

ي َوَمْن َلْم َ�ْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمنِّي ِإالَّ َمِن اْغتَ  َرَف ُغْرَفًة ِبَیِدِه للااََّ ُمْبَتِل�ُكْم ِبَنَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفَلْ�َس ِمنِّ

اَقَة َلَنا اْلَیْوَم ِبَجاُلوَت َفَشِرُ�وا ِمْنُه ِإالَّ َقِل�ًال ِمْنُهْم َفَلمَّا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذیَن َآَمُنوا َمَعُه َقاُلوا َال طَ 

 َوللااَُّ َمَع ِن للااَِّ َوُجُنوِدِه َقاَل الَِّذیَن َ�ُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمَالُقوا للااَِّ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثیَرًة ِبِإذْ 

اِبِر�نَ   .)7()الصَّ

                                                           
, قصص األنب�اءابن كثیر, ن عل�ه السالم, ) ذكر ابن كثیر أن موسى عل�ه السالم توفي في فترة الت�ه �عد أخ�ه هارو 1(
 .195,ص2ج
 .58, آ�ة: ) سورة ال�قرة2(
 .59, آ�ة:) سورة ال�قرة3(
) كان بنو إسرائیل �عد وفاة موسى عل�ه السالم على طر�ق الجادة واالستقامة ولكن انحرفوا ف�ما �عد وعبدوا األصنام 4(

 ر فلما لم �قوموا �الدین �عث هللا علیهم من أذلهم  وسلب منهم التوراة,وكانت أنب�اؤهم تأمرهم �المعروف وتنهاهم عن المنك
 .506,ص1,جتفسیر القرآن العظ�م ابن كثیر,

 .247, آ�ة: ) سورة ال�قرة5(
 .248, آ�ة: ) سورة ال�قرة6(
 .249, آ�ة: ) سورة ال�قرة7(
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السالم ,  بي داود والنبي سل�مان علیهمامن الن زاه�ة وذلك في عصر كلٍ  عاش بنو إسرائیل عصوراً 

الرجل المرعب  في ج�ش الملك طالوت وقد قام �قتل صالحاً  مع العلم أن النبي داود كان رجال شا�اً 

وذلك  ) 1()(َفَهَزُموُهْم ِبِإْذِن للااَِّ َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوتَ وجل  قال عز ,وهو جالوت  في صفوف األعداء

 .)2(ه من بین قومه لقتال جالوتأن طالوت الملك اختار 

 في زمن ع�سى عل�ه السالم: إسرائیلبنو : ثالثا

 هو الذي حمل دعوة التوحید والعبود�ة هلل عزو  )3(آخر أنب�اء بني إسرائیل ع�سى عل�ه السالم كان

 وسعوا في أذاه وقتله قال عز أمام دعوتهوجل ولكن الیهود كذبوه وصدوه ووقفوا حاجزا من�عا 

(َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِس�َح ِع�َسى اْبَن َمْرَ�َم و )4()ُكْفِرِهْم َوَقْوِلِهْم َعَلى َمْرَ�َم ُبْهَتاًنا َعِظ�ًماَو�ِ وجل(

فلم  عل�ه السالم  حاول الیهود قتل ع�سىو  )5()َرُسوَل للااَِّ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُش�َِّه َلُهمْ 

وجل ش�ه ع�سى عل�ه  إل�ه  وقاموا �قتل الرجل الذي ألقى هللا عز عز وجل د رفعه هللا�ستط�عوا  فق

َبْل َرَفَعُه للااَُّ (وقال أ�ضا  )7() َوَما َقَتُلوُه َ�ِقیًناوجل( قال عز ,)6(السالم عل�ه فظن الیهود أنهم قتلوه

 .)8()ِإَلْ�ِه َوَكاَن للااَُّ َعِز�زًا َحِك�ًما

 :ةقبل ال�عثة النبو�الیهود ما : را�عا

فلسطین وجز�رة و ن في عدة مناطق كال�من یكان الیهود قبل �عثة الرسول صلى هللا عل�ه وسلم موزع

النضیر,  العرب وقد تمركز وجودهم في الجز�رة في منطقة یثرب وضواحیها ومن أهم ق�ائلهم بنو

                                                           
 .251, آ�ة: ) سورة ال�قرة1(
 .253,ص1, جالجامع ألحكام القرآن, القرطبي) 2(
ًقا ِلَما َبْیَن َیَديَّ مِ ) قال عز وجل (3( ِ ِإَلْ�ُكْم ُمَصدِّ ًرا َوإِْذ َقاَل ِع�َسى اْبُن َمْرَ�َم َ�ا َبِني ِإْسَراِئیَل ِإنِّي َرُسوُل للااَّ َن التَّْوَراِة َوُمَ�شِّ

( فع�سى ابن مر�م هو خاتم أنب�اء بني ن كثیرتفسیر ابورد في , ) 6) سورة الصف(ِبَرُسوٍل َ�ْأِتي ِمْن َ�ْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد...
 .136,ص8إسرائیل) ج

 .156, آ�ة: ) سورة النساء4(
 .157, آ�ة: ) سورة النساء5(
 .397,ص2,جتفسیر القرآن العظ�م ابن كثیر, )6(
 .157, آ�ة: ) سورة النساء7(
 .158, آ�ة: ) سورة النساء8(
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طهاد الروماني والذي م تعرضوا لالض70وذلك أن الیهود في عام  )1(بنو قینقاع , بنو قر�ظة

 )2(أجبرهم بدوره إلى الفرار إلى مختلف البلدان.

وهل كانوا من أصل یهودي ؟ (یثبت التار�خ ذلك  فقد كانوا جماعات طارئة وعندما أجلیت عن 

وكانت لهم لغتهم  )3(تشهد أصالتها في سكنى تلك المناطق.) المدینة وضواحیها لم تترك آثاراً 

لدیهم  المقدس ابهموأ�ضا كانت لهم طقوسهم الخاصة وكت )4(لغة العبران�ةالخاصة والتي تسمى �ال

 أر�عة فیها یتم )5(وكان للیهود أماكن تسمى المدارس, �اؤهم وأجدادهم آوهي التوراة التي حرفها 

 -4,ت�ادل المشورة ف�ما بینهم -3,الق�ام �الع�ادة والصلوات -2, تدر�س أمور دینهم -1أمور:

علمائهم  وكان على رأس ,عن شيء من أمور الدین أو الدن�ا ستفسارلالین إلیهم استق�ال الوافد

 .والذي أسلم ف�ما �عد رضي هللا عنه)6(وأح�ارهم (عبدهللا بن سالم)

عرف الیهود �التجارة والزراعة والصناعة وكان لهم نفوذ في السوق بل كانت الس�طرة لهم وكانوا 

هم وقد كرههم العرب لسبب ئر الذي كان سب�ا في غناهم وثرا�عتمدون على الر�ا والمراهنات األم

 ألخذهم الر�ا وأكلهم أموال الناس �ال�اطل وجل الیهود في أكثر من موضع وقد و�خ هللا عز )7(ذلك

ا ِلْلَكاِفِر�َن ِمْنُهْم (َوَأْخِذِهُم الرَِّ�ا َوَقْد ُنُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس ِ�اْلَ�اِطِل َوَأْعَتْدنَ  وجل قال عز

                                                           
 هـ 1395 ,لبنان بیروت والتوز�ع والنشر للط�اعة المعرفة الواحد, دار مصطفى عبد :تحقیق ,السیرة النبو�ة ابن كثیر,)1(
 .66, ص ,طنطاوي  سید محمد ,والسنة القرآن في إسرائیل بنو ,11,ص1جم, 1976 -
-هـ1345 القاهرة, االعتماد مط�عة ,تار�خ الیهود في �الد العرب, في الجاهل�ة وفي صدر اإلسالم ولفنسون, إسرائیل )2(

 .21صم,1927
 .66ص, والسنة القرآن في إسرائیل بنومحمد سید طنطاوي,  ) 3(
الموسوعة غر�ال,  شفیق مجموعة من المؤلفین وال�احثین بإشراف محمدلغة سام�ة من المجموعة الكنعان�ة,  )العبران�ة:4(

 .1186ص , بیروت, الط�عة األولى -مكت�ة صیدا, العر��ة الم�سرة
 .326ص ,ةالسیرة النبو�ابن كثیر, هود كتبهم, ) هو البیت الذي �قرأ ف�ه الی5(
) عبد هللا بن سالم: صحابي جلیل أسلم حین قدم النبي صلى هللا عل�ه وسلم المدینة وكان اسمه في الجاهل�ة الحصین 6(

ن ه وهو أحد األح�ار, یوسف ب43فسماه النبي صلى هللا عل�ه وسلم عبدهللا , توفي في زمن أمیر المؤمنین معاو�ة عام 
 .921,ص3,ج االست�عاب في معرفة األصحاب,, عبد هللا النمري القرطبي

 محمد سید طنطاوي, ،19,18,صتار�خ الیهود في �الد العرب في الجاهل�ة وفي صدر اإلسالمإسرائیل ولفنسون, ) 7(
 .69,68,صبنو اسرائیل في القرآن والسنة
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كالم من  هللا  ا�أیدیهم و�ب�عونها على أنه �كتبون الكتبومن ضاللهم أنهم كانوا  )1(َعَذاً�ا َأِل�ًما)

 .)2(جل ل�أكلوا أموال الناس �ال�اطلو  عز

                                                           
  .161, آ�ة: ) سورة النساء1(
 .392,ص9,جالقرآن آي الب�ان في تأو�ل جامعابن جر�ر الطبري, ) 2(
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 الشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م: را�عالم�حث ال

 :رآن الكر�ممعلومات عامة عن الیهود في الق :ولالمطلب األ 

, لما لقد أخذ الحدیث عن الیهود في القرآن مساحة كبیرة جدا وكانت أكثر القصص ورودا ف�ه 

( الكالم على الیهود كشف تمیزوا �ه من أخالق سیئة وط�اع خبیثة ظهرت خالل تار�خهم الطو�ل 

یتجافى مع عن سماتهم في الضالل والمكر ومحار�ة هللا ورسله والعداء لإلنسان والسلوك الذي 

وجل وسنة المصطفى عل�ه  قد أخذ مساحة واسعة م�اركة في كتاب هللا عزو الحق واالستقامة 

 .)1(الصالة والسالم)

عن الیهود من القرآن المكي, وذلك ألن االحتكاك الم�اشر مع  أكثر حدیثاً  )2(إن القرآن المدني

ینهم كانت �عد هجرته إلى �الیهود والمواقف التي حصلت بین الرسول صلى هللا عل�ه وسلم و 

المائدة, سورة , سورة آل عمران ,ي تحدثت عن الیهود هي سور ال�قرةوأكثر السور الت )3(.المدینة

خاطب هللا الیهود في القرآن وتحدث عنهم  �أكثر من ص�غة وهذه الص�غ و  ,)4(وكلها سور مدن�ة

 هي:

 ن في �وعشر  اً من بینها خمس ,)5( مرة إحدى وأر�عینردت  في القرآن بني إسرائیل وقد و  -1

 
                                                           

, 1ج .م1993, هـ1413 األولى الط�عة, والتوز�ع للنشر الهدى دار , الیهود في القرآن والسنةالصالح, محمد أدیب  )1(
 .11ص

زل ) أشهر األقوال في تعر�ف المدني والمكي ما ذكره السیوطي في اإلتقان  (أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما ن2(
اإلتقان في  جالل الدین السیوطي,�عدها سواء نزل �مكة أو �المدینة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم �سفر من األسفار) 

 .37,ص1,جعلوم القرآن
) كان الیهود على علم  من توراتهم المحرفة أنه س�ظهر نبي في آخر الزمان وتمنوا أن �كون منهم فعندما ظهر من 3(

ٌق ِلَما َمَعُهْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َ�ْسَتْفِتُحوَن َعَلى الَِّذینَ ل عز وجل (العرب كفروا �ه قا ِ ُمَصدِّ ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد للااَّ  َوَلمَّ
ِ َعَلى اْلَكاِفِر�نَ  ا قدم الرسول صلى هللا عل�ه وعندم89, آ�ة: ) سورة ال�قرةَكَفُروا َفَلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِ�ِه َفَلْعَنُة للااَّ

(�ا معشر الیهود و�لكم, اتقوا هللا ,فو الذي ال اله اال هو إنكم لتعلمون أني رسول :وسلم المدینة مهاجرا ورآهم ورأوه قال لهم 
 .272ص, 2,ج,السیرة النبو�ة, ابن كثیرهللا حقا, وأني جئت �حق فأسلموا) فقالوا ما نعلمه, ثالثا) 

 الفضل أبو محمد: تحقیق, البرهان في علوم القرآن ,هـ)794( بهادر بن هللا عبد بن محمد الدین الزركشي, بدر )4(
 .199,ص1,جوشركائه الحلبي ال�ابى ع�سى العر��ة الكتب إح�اء دار,  م1957 - هـ 1376,األولى الط�عة, إبراه�م

. هـ1364: النشر سنة, المصر�ة لكتبا دار ,المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكر�م ال�اقي, عبد فؤاد محمد )5(
 .138,137ص
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 اآلتي: )1(الجدول فيل�ك ب�انها إ القرآن المكي و 

 عدد المرات رقم اآل�ة السورة

 مرات4 138,137,134, 105 األعراف

 مرات3 93مكررة,90 یونس

 مرات4 104,101,4,2 اإلسراء

 مرات3 90,80,47 طه

 مرات4 197,59,22,17 الشعراء

 مرة واحدة 76 النمل

 مرة واحدة 23 لسجدةا

 مرة واحدة 153 غافر

 مرة واحدة 53 الزخرف

 مرة واحدة 30 الدخان

 مرة واحدة 16 الجاث�ة

 مرة واحدة 101 األحقاف

 

 اآلتي: )2(الجدول  فيمرة في القرآن المدني وال�ك ب�انها  ةوردت ست عشر و   

                                                           
 ,منهج القرآن الكر�م في التعامل مع جرائم الیهود(دراسة تطب�ق�ة بین الماضي والحاضر یوسف, رمضان الص�في,))1(

 .30ص .م2009 -هـ1430, غزة – اإلسالم�ة الجامعة, ماجستیر رسالة
 .30,صالمصدر السابق)2(
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 عدد المرات رقم اآل�ة السورة

 مرات6 246,211,122,83,70,40 ال�قرة

 مرتان 93,49 آل عمران

 مرات6 110,78,72,70,32,12 المائدة

 مرتان 16,14 الصف

 

 اآلتي: )2(الجدول فيل�ك ب�انها إ و  ,منها في سورة المائدة أر�عٌ  )1(الیهود وقد وردت ثماني مرات -1

 عدد المرات رقم اآل�ة السورة

 مرات3 مكرر120,113 ال�قرة

 مرات4 82,64,51,18 المائدة

 مرة واحدة 30 التو�ة

 

تب سماو�ة (وهي ألنهم �األصل أصحاب ك )3(أهل الكتاب: والمقصود بهم الیهود والنصارى  -2

 الجدول اآلتي: فيل�ك ب�انها إ و , )4(ن مرةیوثالث إحدىوقد وردت في القرآن الكر�م  )التوراة واإلنجیل

 

 عدد المرات رقم اآل�ات اسم السورة

                                                           
 .775,صلمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكر�ما, محمد فؤاد عبد ال�اقي) 1(
 ,منهج القرآن الكر�م في التعامل مع جرائم الیهود(دراسة تطب�ق�ة بین الماضي والحاضر) ,الص�في یوسف رمضان )2(

 .31ص
 .133ص ,رحمنفي تفسیر كالم ال المنانت�سیر الكر�م  عبد الرحمن السعدي, )3(
 .96,95ص ,كر�مالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن ال) 4(
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 مرتان 109,105 ال�قرة

 مرة12 ,199,113,110,99,98,75,72,71,70,69,65,64 آل عمران

 مرات4 171,159,153,123 النساء

 مرات 6 77,68,65,59,19,16 المائدة

 مرة واحدة 46 العنكبوت

 مرة واحدة 26 األحزاب

 مرة واحدة 29 الحدید

 مرتان 11,2 الحشر

 مرتان 6,1 البینة

 

 فيل�ك ب�انها إ و  ,)2(وقد وردت عشر مرات )1(إلى الیهود الذین هادوا: وهي تشیر م�اشرة -4

 اآلتي: )3(الجدول

 عدد المرات رقم اآل�ة السورة

 مرة واحدة 62 ال�قرة

 مرتان 160,46 النساء

 ثالث مرات 69,44,41 المائدة

                                                           
 .48,ص2,جفتح القدیرالشوكاني,  )1(
 .739,صالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكر�م ال�اقي, عبد فؤاد محمد )2(
 ),منهج القرآن الكر�م في التعامل مع جرائم الیهود(دراسة تطب�ق�ة بین الماضي والحاضر ,الص�في یوسف رمضان )3(

 .24ص
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 مرة واحدة 146 األنعام

 مرة واحدة 118 النحل

 مرة واحدة 17 الحج

 مرة واحدة 6 الجمعة

  

 (إنا وجل  فعل هدنا : لم یرد في القرآن إال مرة واحدة وهي في سورة األعراف قال عز -5

 .وذلك في س�اق قصة العجل الذي عبده بنو إسرائیل ثم تاب �عضهم من ذلك, )1()إل�كهدنا 

هود والنصارى هودا: و�قصد بها الیهود وقد وردت في س�اق الرد على ادعاءات مشتركة بین الی -6

 .)3(وكلها في سورة ال�قرة )2(ثالث مرات وقد وردت

والبد �عد عرض المصطلحات المذكورة سا�قا من وقفة مقارنة بین المصطلحین(بني إسرائیل, 

 والیهود) ألنهما �شكالن عالمة فارقة في تار�خ الیهود, ولما قد �صیب الناس من الل�س بینهما.

                                                           
 .156, آ�ة: ) سورة األعراف1(
 .739ص ,المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكر�م ,ال�اقي عبد فؤاد محمد )2(
 .)140,135,111( ) رقم اآل�ات3(
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 الیهود إسرائیل وبن 

 التعر�ف

بن إسحاق بن إبراه�م  )1(إسرائیل هو �عقوب

والخطاب لذر�ة �عقوب  علیهم الصالة والسالم,

 ).2(وهم یهود المدینة ومن حولها

علم على النحلة والد�انة وهم في القرآن الذین 

 .)3(یزعمون أنهم أت�اع موسى عل�ه السالم

 النشأة

ظهر هذا المصطلح في أوالد �عقوب وذرار�هم 

وخصوصا من كان منهم في زمن موسى 

 .)4(عل�ه السالم

ظهر في س�اق األحداث  بین النبي صلى هللا عل�ه 

 )5(وسلم و�هود المدینة

 .)6(ر�شمل المؤمن والكاف العقیدة
لم یرد إال في س�اق الذم والتو�یخ لمن كفر �اهلل ولم 

 .)7(یؤمن بجم�ع رسله

 .) 8(ينلم یرد إال في القرآن المد .ورد في القرآن المكي والمدني المكي والمدني

 التار�خ

بین یوسف عل�ه السالم إلى  شمل الفترة ما

بدا�ة العهد المدني ولكن خوطب �ه الیهود 

تذكیرا بنعمة هللا على أسالفهم واستدعاء 

 .)9(لتحر�ك اإل�مان في قلو�هم

كان �قصد �ه من تاب من ع�ادة العجل ومن ثم 

صار علما  على كل من كفر �محمد صلى هللا 

 .)10(أ ذكره في العهد المدنيعل�ه وسلم و�د

 

                                                           
 . الفصل األول.من 20) راجع ص1(
 .50ص ,ت�سیر الكر�م المنان في تفسیر كالم الرحمانعبد الرحمن السعدي,  ,449,ص9,جالتحر�ر والتنو�ر عاشور, ابن )2(
 .33, صدراسات في األد�ان (الیهود�ة والنصران�ة) الخلف, سعود بن عبد العز�ز  )3(
وهذا أمر ظاهر وجلي في  ,) أكثر القصص ورودا في القرآن قصة بني إسرائیل وأهم فترة لهم كانت في زمن موسى عل�ه السالم4(

 القرآن.
-هـ1419 األولى, الط�عة ,دمشق – القلم دار ,الشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م الخالدي, الفتاح عبد صالح )5(

 .41,صم1998
) سورة وا َ�ْعَتُدونَ ُلِعَن الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسَراِئیَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِع�َسى اْبِن َمْرَ�َم َذِلَك ِ�َما َعَصْوا َوَكانُ ) قال عز وجل (6(

 .78, آ�ة: المائدة
 .42,صالشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م) 7(
 .35, ص الشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م) ألن كل السور التي وردت فیها كلمة الیهود هي  سور مدن�ة , 8(
 .38ص ,الشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م) 9(
 ,منهج القرآن الكر�م في التعامل مع جرائم الیهود(دراسة تطب�ق�ة بین الماضي والحاضر) الص�في, رمضان یوسف )10(

 .28,27ص
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 نخلص من هذا الجدول إلى عدة أمور:

 یلتقي الیهود مع بني إسرائیل في النسب فكالهما مرده إلى �عقوب عل�ه السالم. -1

�التوحید,  واواستمسك و�من جاء �عده عل�ه السالمموسى برسالة من آكل من هم  اإلسرائیلیون  -2

 صلى هللا عل�ه وسلم  وأعرضوا عن رسالته.  هم من كفروا بنبینا محمد والیهود

 :آلت�ةخوطب الیهود ببني إسرائیل للحكم ا -3

إل�ه سبون لمن ینت سول محمد صلى هللا عل�ه وسلم  أخٌ تنبیها لهم على أن من �عادونه وهو الر  -أ

 .)1(نب�اء كلهم إخوة ورسالتهم واحدة�عقوب عل�ه السالم فاأل وهو

 .)2(النبي محمد صلى هللا عل�ه وسلمالمهم  فمنهم من كان �علم ب�عثة في إ�مانهم وٕاس طمعاً  -ب

 .)3(المالمؤمنین كي یدخلوا في دین اإلس عداوةترقیق قلو�هم وكفهم عن  -ج

(بنو  �ستحقون النس�ة إلى إسرائیل ألنه كفروا �محمد صلى هللا عل�ه وسلم الیهود �عد �عثة النبي الو 

سرائیل �عقوب عل�ه السالم  و�ضفي علیهم ظالال دین�ة وٕا�مان�ة  إسرائیل �منحهم صلة ونس�ا  بإ

حصل في الفترات الماض�ة  حیث كان بنو إسرائیل األنب�اء  وهو نوع من التكر�م لهم وهذا ما

والصالحون منهم ممثلین لجانب الهدى واإل�مان أما عندما �عث محمد صلى هللا عل�ه وسلم  أص�ح 

للدین الذي جاء �ه  �عقوب وذر�ته  وأما الذین كفروا �محمد صلى هللا  هو وأمته الورثة الحق�قیون 

 .)4(�ستحقون النس�ة ل�عقوب عل�ه السالم واالسم الالئق بهم هو الیهود) عل�ه وسلم ورسالته فهم ال

 

                                                           
» ِخَرةِ )عن أبي هر�رة رضي هللا عنه: عن الرسول صلى هللا عل�ه وسلم((َأَنا َأْوَلى النَّاِس ِ�ِع�َسى اْبِن َمْرَ�َم، ِفي اْألُوَلى َواْآل 1(

َهاُتُهْم َشتَّى، َوِدیُنُهمْ «َقاُلوا: َكْیَف؟ َ�ا َرُسوَل ِهللا َقاَل:  ٍت، َوُأمَّ , الحجاج بن مسلم »,َواِحٌد، َفَلْ�َس َبْیَنَنا َنِبيٌّ  اْألَْنِبَ�اُء ِإْخَوٌة ِمْن َعالَّ
 .)2365كتاب الفضائل, �اب فضائل ع�سى ابن مر�م عل�ه السالم, رقم الحدیث(, صح�ح مسلم

لى أن العدول من ) تشیر اآل�ة إ197) سورة الشعراء(َأَوَلْم َ�ُكْن َلُهْم َآَ�ًة َأْن َ�ْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِني ِإْسَراِئیلَ ) قال عز وجل(2(
تفسیر  كثیر ابن علماء بني إسرائیل یجدون ذكر القرآن في الكتب التي یدرسونها وصفة النبي محمد صلى هللا عل�ه وسلم,

 .147,ص6,ج,  القرآن العظ�م
 .32ص,ضر)امنهج القرآن الكر�م في التعامل مع جرائم الیهود(دراسة تطب�ق�ة بین الماضي والح الص�في, )3(
 .39, صالشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م لدي,الخا )4(
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 : معالم الخطاب القرآني عن الشخص�ة الیهود�ة :الثانيالمطلب 

ت الحدیث عن الیهود یجد أبرز معالمها في عدة إن الذي یتأمل في نصوص القرآن التي تناول

 أمور:

إلى زمن نبینا صلى  عل�ه السالم من زمن �عقوب : ذكرت قصة الیهود بدءاً السرد القصصي -1

 .)1(ینا �التفصیل وحینا آخر �اإلجمالهللا عل�ه وسلم ح

وء على عقائد : تمیز الخطاب عن الیهود �أنه عقدي حیث قام بتسل�ط الض یهودإبراز عقائد ال-2

 الیهود في هللا واألنب�اء والیوم اآلخر وغیرها من أمور العقیدة فمثال في سورة التو�ة �قول هللا عز

 وهذه المقالة ل�ست من عامتهم بل من فر�ق منهم  وهي ,)2() َوَقاَلِت اْلَیُهوُد ُعَزْ�ٌر اْبُن للااَِّ  (وجل

َلَقْد َأَخْذَنا ِمیَثاَق َبِني ِإْسَراِئیَل َوَأْرَسْلَنا  ( جلو  وقال عز .)3(تدل على مدى الخبث والشرور فیهم

 فقد كذبوا )4() ِإَلْیِهْم ُرُسًال ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِ�َما َال َتْهَوى َأْنُفُسُهْم َفِر�ًقا َكذَُّبوا َوَفِر�ًقا َ�ْقُتُلونَ 

صلوات هللا  وغیرهما من األنب�اءومن مثله من األنب�اء, وقتلوا زكر�ا و�حیى  عل�ه السالم ع�سى

 .)5(وسالمه علیهم أجمعین

حیث بین القرآن صفات الیهود وأخالقهم من  :خطاب القرآن عن الیهود اتسم �الشمول�ة -3

 وجل فمثال في الجانب األخالقي قال عز, مختلف الجوانب األخالق�ة والس�اس�ة والعقد�ة والسلوك�ة

ْحتِ َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّا (  ,)7(أي سماعون لقیل ال�اطل والكذب و�قبل حكامهم الرشوة )6() ُلوَن ِللسُّ

ُكلََّما َأْوَقُدوا َناًرا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها للااَُّ َوَ�ْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض  ( وجل وفي الجانب الس�اسي قال عز

 .)8(َفَساًدا َوللااَُّ َال ُ�ِحبُّ اْلُمْفِسِدیَن)

                                                           
) فمثال سورة األعراف أسهبت في الحدیث عن بني إسرائیل في فترة النبي موسى عل�ه السالم وسورة اإلسراء أجملت 1(

 الحدیث.
 .30, آ�ة: ) سورة التو�ة2(
 .334, ,صالكر�م المنان في تفسیر كالم الرحمان ت�سیر ,السعدي )3(
 .70, آ�ة: لمائدة) سورة ا4(
 .247,ص6,جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي,  )5(
 .42, آ�ة: ) سورة المائدة6(
 .319,ص10,جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل ,الطبري  جر�ر ابن )7(
 .64, آ�ة: ) سورة المائدة8(
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یرجون �سعیهم في األرض إال إیذاء المؤمنین  على إذكاء الفتن وٕاشعالها وهم ال�حرص الیهود  

 .)1(مشاعر الحقد والكره بین المسلمینوال�شر�ة وتأجیج 

إقامة الحجة على الیهود من  : والهدف من ذلكجزء من الخطاب اتسم �الحوار والمجادلة -4

ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى  ( وجل خالل تفنید مزاعمهم وٕا�طال حججهم وٕاظهار الحق قال عز

َ�ْعًضا َأْرَ�اً�ا ِمْن ُدوِن َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ للااََّ َوَال ُنْشِرَك ِ�ِه َشْیًئا َوَال َیتَِّخَذ َ�ْعُضَنا 

وهنا الخطاب للیهود والنصارى یدعوهم الرسول  )2() نَّا ُمْسِلُمونَ للااَِّ َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِ�أَ 

لى أن یجتمعوا مع المسلمین على كلمة التوحید واإلخالص وهي تتضمن ف�ه إصلى هللا عل�ه وسلم 

سلموا فلهم ما أن إالمخلوق في معص�ة الخالق ف ا�ط�عو  أالفراد هللا �الع�ادة وأن �ط�عوا هللا ورسله و إ

 .)3(ن أعرضوا فهم معاندون إ علیهم و  وعلیهم ماللمسلمین 

فمثال �قرن القرآن في آ�ة  :)4( من الیهود والنصارى  أبرز الخطاب العالقة الحم�مة بین كلٍ -5

َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتتَِّخُذوا اْلَیُهوَد  (جلو  النهي عن مواالة الكفار بین الیهود والنصارى قال عز

َم ى َأْوِلَ�اَء َ�ْعُضُهْم َأْوِلَ�اُء َ�ْعٍض َوَمْن َیَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ للااََّ َال َیْهِدي اْلَقوْ َوالنََّصارَ 

 .)6( َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَیُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّ�َع ِملََّتُهْم) (وجل وقال عز, )5(الظَّاِلِمیَن)

والنفس�ة الحاقدة  عرفوا �األخالق ال�غ�ضة) 7(وحدیثاً  فالیهود قد�ماً  :خطاب �االستمرار�ةاتسم ال-6

َتطَِّلُع َعَلى َخاِئَنٍة ِمْنُهْم  َوَال َتزَاُل  ( وجل ولذلك كثر استخدام الفعل المضارع  فمثال �قول هللا عز

                                                           
 .380,ص6,جتفسیر المنار رضا, رشید محمد )1(
 .64, آ�ة: ) سورة آل عمران2(
 .134,133ص ,الرحمان ت�سیر الكر�م المنان في تفسیر كالم السعدي, )3(
َوإِْذ َقاَل ) النصارى: هم الذین یزعمون أنهم أت�اع ع�سى عل�ه السالم وهم في األصل من بني إسرائیل لقوله عز وجل(4(

ًقا لِ  ِ ِإَلْ�ُكْم ُمَصدِّ ًرا ِبَرُسوٍل َ�ْأِتي ِمْن َ�ْعِدي ِع�َسى اْبُن َمْرَ�َم َ�ا َبِني ِإْسَراِئیَل ِإنِّي َرُسوُل للااَّ َما َبْیَن َیَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَ�شِّ
أرسل ع�سى إلى بني إسرائیل مؤ�دا لشر�عة  ,6, آ�ة: ) سورة الصفاْسُمُه َأْحَمُد َفَلمَّا َجاَءُهْم ِ�اْلَبیَِّناِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبینٌ 

 الخلف, العز�ز عبد بن سعود ,128,ص28,جالتحر�ر والتنو�ر عاشور, ابن ,موسى ومذكرا بها وتغییر �عض أحكامها
 .165,صدراسات في األد�ان الیهود�ة والنصران�ة

 .51, آ�ة: ) سورة المائدة5(
 .120, آ�ة: ) سورة ال�قرة6(
والتلمود  ومن ناح�ة  ) یهود الیوم استمرار لیهود األمس من ناح�ة عقائد�ة فهم �عتمدون على التوراة(األسفار المقدسة)7(

 ناصر انظر ,أخالق�ة �حملون نفس السمات ونفس الصفات من الكره والحسد والحقد والكذب وأكل الر�ا وٕاشعال الحروب
 .83,82,صرسائل في األد�ان والفرق والمذاهب ,الحمد
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أن الغدر ورد في محاسن التأو�ل( )1() ُ�ِحبُّ اْلُمْحِسِنینَ للااََّ  ِإالَّ َقِل�ًال ِمْنُهْم َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح ِإنَّ 

والخ�انة عادة مستمرة لهم وألسالفهم، �حیث ال �كادون یتركونها أو �كتمونها. فال تزال ترى ذلك 

َل َعَلْ�ُكْم ِمْن َما َیَودُّ الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشِرِكیَن َأْن ُینَ  ( وجل وقال عز )2(منهم) زَّ

جاءت نكرة  " خیر"وكلمة) 3(َخْیٍر ِمْن َر�ُِّكْم َوللااَُّ َیْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َ�َشاُء َوللااَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظ�ِم)

للمسلمین وهذا لشدة  یتمنون نزول أي خیر في س�اق النفي وهي تفید عموم الخیر أي هم ال

 .)4(عداوتهم لهم

في واقعنا المعاصر تجلى فسادهم ومكرهم لإلسالم وأهله بل لل�شر�ة جمعاء فهم خلف أسوأ  والیهود

(فلسطین) و�كفي خیر مثال على ذلك احتاللهم الغاشم لألرض المقدسة  )5(لسلفهم الماضي السیئ

 .)6(حثیث للتحكم في إدارة الدولوسعیهم ال

 :لیهود وأبرز ما جاء فیهاأبرز السور التي تناولت الحدیث عن ا :لثالمطلب الثا

 الیهود من خالل سورة ال�قرة:أوًال: 

 جاء فیها عن الیهود:  أبرز ما

َ�ا َبِني ِإْسَراِئیَل  (وجل قال عز آ�اتوقد ورد في ذلك ثالث  وجل علیهم: التذكیر بنعم هللا عز -1

َ�ا  (وجل وقال عز )7()ُأوِف ِ�َعْهِدُكْم َوإِ�َّاَي َفاْرَهُبونِ اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْ�ُكْم َوَأْوُفوا ِ�َعْهِدي 

ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمیَن) وهذه اآل�ة تكررت  )8(َبِني ِإْسَراِئیَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْ�ُكْم َوَأنِّي َفضَّ

                                                           
 .13, آ�ة: ) سورة المائدة1(
 .89,ص4) جمال الدین القاسمي,ج2(
 .105, آ�ة: ) سورة ال�قرة3(
 .146,ص1, ,جفتح القدیر ,الشوكاني)4(
 ) للشیخ عبد الرحمن الدوسري.یهود األمس سلف سيء لخلف أسوأ) هذه الع�ارة مأخوذة من كتاب �عنوان(5(
 .م1980-هـ1400, الخامسة الط�عة ,الخطر الیهودي بروتوكوالت حكماء صهیون  التونسي, محمد خل�فة)6(

 .171,169ص
 .40, آ�ة: ) سورة ال�قرة7(
 .47, آ�ة:) سورة ال�قرة8(
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ي إسرائیل, ظهور أنب�اء منهم, ومن هذه النعم اإلله�ة على بن ,)1(في موضع آخر من نفس السورة

 .)2(هم من آل فرعون ئنجاإ و ٕانزال المن والسلوى و الكتب علیهم,  وٕانزال ووجود ملوك فیهم,

وقد ورد في ذلك أر�ع آ�ات مثل قوله تعالى  ب�ان المواثیق التي أخذها هللا على بني إسرائیل: -2

وقال  )3(الطُّوَر ُخُذوا َما َآَتْیَناُكْم ِ�ُقوٍَّة َواْذُكُروا َما ِف�ِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن)(َوإِْذ َأَخْذَنا ِمیَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم 

اْلَیَتاَمى (َوإِْذ َأَخْذَنا ِمیَثاَق َبِني ِإْسَراِئیَل َال َتْعُبُدوَن ِإالَّ للااََّ َوِ�اْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوِذي اْلُقْرَ�ى وَ  وجل عز

َالَة َوَآُتوا الزََّكاَة ُثمَّ َتَولَّْیُتْم ِإالَّ َقِل�ًال ِمْنُكْم َوَأنْ َواْلَمَساِكی ُتْم ِن َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا َوَأِق�ُموا الصَّ

والمیثاق یتضمن إفراد هللا �الع�ادة والعمل �التوراة و�ر الوالدین واإلحسان إلى الیتامى  )4(ُمْعِرُضون)

 .)5(الحسن للناساء والمساكین والقول والفقر 

 :التعنت في السؤال والتعنت في التنفیذ-3

ُقْلُتْم َ�ا  َوإِْذ  (وجل ومن ذلك أنهم سألوا موسى صلى هللا عل�ه وسلم  رؤ�ة هللا جهرة قال عز 

اِعَقُة َوَأْنُتْم َتْنُظُرونَ  وهم یتعنتون في  ,)6() ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى للااََّ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّ

منهم أن یذ�حوا �قرة أخذوا �سألون عن أوصافها ولونها  وتماطلوا   عز وجل التنفیذ فعندما طلب هللا

 .)8(كادوا �فعلون) فذ�حوها وما (وجل في ذلك  وقال عز )7(في ذ�حها

 

 

                                                           
 .122, آ�ة: ) سورة ال�قرة1(
 555,ص1,جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل ,الطبري  جر�ر ابن)2(
 .63, آ�ة: ) سورة ال�قرة3(
 .83, آ�ة: ) سورة ال�قرة4(
 290,ص2,جآنجامع الب�ان في تأو�ل القر )عن أبي العال�ة: أخذ مواث�قهم أن یخلصوا له، وأن ال �عبدوا غیره, 5(

 .139,ص1ن, جمعالم التنز�ل في تفسیر القرآ ال�غوي, ,13,ص2, جالجامع ألحكام القرآن القرطبي,
 .55,آ�ة:) سورة ال�قرة6(
استثقال الستقصائهم واست�طاء لهم، وأنهم لتطو�لهم المفرط وكثرة () َوما كاُدوا َ�ْفَعُلونَ ) ذكر الزمخشري في قوله تعالى ( 7(

الكشاف عن كادوا یذ�حونها، وما كادت تنتهي سؤاال تهم، وما كاد ینقطع خ�ط إسهابهم فیها وتعمقهم.) استكشافهم، ما 
 .152,ص1,جحقائق غوامض التنز�ل

 .71, آ�ة: ) سورة ال�قرة8(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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  :مثل ذكرت سورة ال�قرة �عض الصفات القب�حة لهم -4

 )1(ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُ�ُكْم ِمْن َ�ْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة.) ( وجل قسوة القلوب قال عز  -أ

ذ رأیتم الحق فتبینتموه وعرفتموه عن الخضوع له واإلذعان لواجب إثم صلبت قلو�كم �عد  (والمراد

 .)2(حق هللا عل�كم فقلو�كم كالحجارة صال�ة و��سا وغلظا وشدة أو أشد قسوة)

َوإَِذا ِقیَل َلُهْم َآِمُنوا ِ�َما َأْنَزَل للااَُّ َقاُلوا ُنْؤِمُن ِ�َما  (وجل:  : قال عز الجحود والتكذیب الكفر -ب

ًقا ِلَما َمَعُهمْ ُقْل َفِلَم َتْقُتُلوَن َأْنِبَ�اءَ  ْبُل ِإْن  للااَِّ ِمْن قَ ُأْنِزَل َعَلْیَنا َوَ�ْكُفُروَن ِ�َما َوَراَءُه َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ

 .)3()ُكْنُتْم ُمْؤِمِنینَ 

َفَوْ�ٌل ِللَِّذیَن َ�ْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِ�َأْیِدیِهْم ُثمَّ َ�ُقوُلوَن  ( وجل : قال عزالتبدیل والتغییر في دین هللا -ج

توعد ) 4(یِهْم َوَوْ�ٌل َلُهْم ِممَّا َ�ْكِسُبوَن)َهَذا ِمْن ِعْنِد للااَِّ ِلَ�ْشَتُروا ِ�ِه َثَمًنا َقِل�ًال َفَوْ�ٌل َلُهْم ِممَّا َكَتَبْت َأْیدِ 

الهالك   )5(وجل الذین �غیرون في كالم هللا وفي الدین من خالل التأو�ل الفاسد والتحر�ف هللا عز

وجل على موسى عل�ه السالم  ومن ثمن یب�عونه للناس و�أكلون أموالهم  مخالفا لما أنزل هللا عز

 .)6(الحسرة والوعید الشدید�ال�اطل �الو�ل وهو العذاب و 

حدثت في زمن موسى  :تناولت السورة الحدیث عن مواقف وقصص في تار�خ بني إسرائیل -5

وذلك �عد وفاة  وجل  وقصة دخول األرض المقدسة كقصة ال�قرة, وطلبهم رؤ�ة هللا عز عل�ه السالم,

 .)7(لجالوت وجنوده, وقصة قتال الملك الصالح ومن معه من بني إسرائیل موسى عل�ه السالم

 

                                                           
 .74, آ�ة: ) سورة ال�قرة1(
 .234,ص2,جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل ,الطبري  جر�ر ابن)2(
 .79, آ�ة: ) سورة ال�قرة3(
 .91, آ�ة: ) سورة ال�قرة4(
المفردات  األصفهاني, الراغب على حرف من االحتمال �مكن حمله على الوجهین) المعنى  ) التحر�ف معناه(أن تجعل5(

 .228, صفي غر�ب القرآن
, حمانالمنان في تفسیر كالم الر  الكر�م ت�سیرالسعدي,  الرحمن عبد ,270,ص2,جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل) 6(

 .52ص
 .251-246:  , اآل�ات) سورة ال�قرة 7(
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 :الیهود من خالل سورة آل عمرانثان�ًا: 

معركة الجدل والمناظرة مع أهل الكتاب وذلك  -1: جاء في سورة آل عمران عن الیهود كان أهم ما

  :من خالل ثالث مسائل

َل َبْیٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَّذِ  ( وجل قال عز: مسألة تحو�ل القبلة إلى الكع�ة -أ َة ُمَ�اَرًكا ِإنَّ َأوَّ ي ِبَ�كَّ

بیت المقدس قبلتنا وهو  :ورد في سبب نزول هذه اآل�ة أن الیهود قالوا للمسلمین )1(َوُهًدى ِلْلَعاَلِمیَن)

بل الكع�ة أفضل , فأنزل هللا هذه :وقال المسلمون  أفضل من الكع�ة وأقدم وهو مهاجر األنب�اء,

 ادة الذي بناه ابراه�م وولده إسماعیل علیهما السالم,هذه اآل�ة تقرر أن أول بیت بني للع� )2(اآل�ة

  .) 3(لمسلمون في ع�ادتهم و�كون قبلتهموهو أولى أن یتجه إل�ه ا

َما َكاَن ِإْبَراِه�ُم َیُهوِد��ا َوَال  (وجل  قال عز :عل�ه السالم زعم الیهود أنهم ورثة إبراه�م -ب

هذه اآل�ة رد على الیهود والنصارى في  )4()َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكینَ ا َنْصَراِن��ا َوَلِكْن َكاَن َحِن�ًفا ُمْسِلمً 

زعمهم أن إبراه�م كان على ملتهم  واث�ات أن أهل اإلسالم  هم من �سیر على منهاجه و�قتفي أثره 

 .)5(من ع�ادة األصنام ئاً ألمره و�ر� اً وجل مستسلم هلل عز اً عن الشرك خاضع وأنه كان �عیداً 

وَن  ( وجل قال عز :صد عن سبیل هللا رغم علمهم �الحق�قةال-ج  ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم  َتُصدُّ

 .)6(َعْن َسِبیِل للااَِّ َمْن َآَمَن َتْ�ُغوَنَها ِعَوًجا َوَأْنُتْم ُشَهَداُء َوَما للااَُّ ِ�َغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن)

أي خلط الحق  )7(التلب�س :للیهود مثل ئنةالشاعرضت سورة آل عمران ل�عض السلوك�ات -2

 َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِ�ُسوَن اْلَحقَّ ِ�اْلَ�اِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  (وجل قال عز )8(�ال�اطل

                                                           
 .96, آ�ة: ) سورة آل عمران 1(
 .471,ص1,جمعالم التنز�ل في تفسیر القرآن ل�غوي,ا )2(
 .6,ص4, ج, تفسیر المناررضا رشید محمد )3(
 .67, آ�ة: ) سورة آل عمران4(
 .493,ص6,جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل الطبري, جر�ر ابن )5(
 .99, آ�ة: ) سورة آل عمران6(
) ذكر الراغب األصفهاني في تفسیره أنواع التلب�س وهي(األول: أن ُ�حرِّف الحق، فُیجعل في صورة ال�اطل, والثاني: أن 7(

 .136,ص2ُیز�ن ال�اطل، فُیجعل في صورة الحق, الثالث: أن ال ُ�مّیز أحدهما عن اآلخر مع اإلمكان) ج
 .502,ص6,جالقرآن آي لجامع الب�ان في تأو�) 8(
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َتْأَمْنُه  َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإنْ  ( وجل والبخل والضن �الدینار من قبل �عضهم  قال عز )1()

ِه ِإَلْ�َك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْ�ِه قَ  ِه ِإَلْ�َك َوِمْنُهْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِدیَناٍر َال ُیَؤدِّ بینت  , )2(اِئًما...)ِ�ِقْنَطاٍر ُیَؤدِّ

 وما )3(األول أمین على  القنطار وهو ع�ارة عن المال الكثیرن من أهل الكتاب یاآل�ة أن هناك فر�ق

�ستخلص منه   یؤتمن على الدینار وما فوقه �طر�ق األولى وال �طر�ق األولى والثاني خائن ال دونه

 .)4(إال �اإللحاح والمالزمة في المطال�ة �ه

َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َآِمُنوا ِ�الَِّذي ُأْنِزَل َعَلى  ( وجل قال عز :بینت السورة كفر الیهود-3

وهذه مكیدة منهم كي �حتالوا على  )5(,َمُنوا َوْجَه النََّهاِر َواْكُفُروا َآِخَرُه َلَعلَُّهْم َیْرِجُعوَن)الَِّذیَن آَ 

ا ف�ما بینهم على أن �ظهروا اإل�مان أول النهار  و�كفروا في تشاورو وذلك أنهم  ,ف�غرونهمالضعفاء 

 .) 6(لمینلك لنق�صة رأوها في دین المسخره  ل�قول الجهلة إنما فعلوا ذآ

 :الیهود من خالل سورة األعرافثالثًا:  

تمیزت سورة األعراف �العرض القصصي لعدید من األنب�اء ومن بینهم موسى عل�ه السالم وقد 

ا كشف لنا عن مراحل تار�خ�ة مهمة تعیننا على أسهبت في قصته مع فرعون ومع بني إسرائیل ممّ 

 ورة:التعرف على شخص�ة یهود وكان أبرز محطات الس

ع الحاكم الطاغ�ة الذي فظّ ذلك  :كان ف�ه بنو إسرائیل من ذل وهوان في زمن فرعون  ب�ان ما -1

 ( وجل قال عز واستع�اد للرجال. هو وجنوده في بني إسرائیل من تقتیل لألبناء واستح�اء للنساء

َقتُِّلوَن َأْبَناَءُكْم َوَ�ْسَتْحُیوَن ِنَساَءُكْم َوِفي َذِلُكْم َوإِْذ َأْنَجْیَناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َ�ُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب �ُ 

هنا ش�عته ووكالؤه وقد عبرت اآل�ة عن مدى العذاب الذي  :�اآلل"والمراد  )7(َ�َالٌء ِمْن َر�ُِّكْم َعِظ�ٌم)

 "ذابوسوء الع"أي �عاملونكم معاملة المحقوق �ما عومل �ه و  "�سومونكم"و ,وقع على بني اسرائیل

أح�اء  أي یتركونهنأفظعه وأشده وهو قتل األبناء وقد �كون المقصود بهم الرجال  واستح�اء النساء 

                                                           
 .71, آ�ة: ) سورة آل عمران1(
 .75, آ�ة: ) سورة آل عمران2(
 .457,ص1ج ,معالم التنز�ل في تفسیر القرآنال�غوي, ) 3(
 .51,ص2, ,جتفسیر القرآن العظ�م ,كثیر ابن)4(
 .72, آ�ة: ) سورة آل عمران5(
 .52,ص2,جتفسیر القرآن العظ�م) 6(
 .141, آ�ة: ) سورة األعراف7(
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وجل علیهم �أن �عث فیهم النبي موسى عل�ه السالم  رسوال  وقد أنعم هللا عز ,)1(لالمتهان والخدمة

 ض مصر قال عزاستطاع �فضل هللا أن ینجو ببني إسرائیل من فرعون وجنوده  وأن �ملكهم أر و 

ْت َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَِّذیَن َكاُنوا ُ�ْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اْألَْرِض َوَمَغاِرَ�َها الَِّتي َ�اَرْكَنا ِفیَها َوَتمَّ  ( وجل

ُن َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َكِلَمُة َر�َِّك اْلُحْسَنى َعَلى َبِني ِإْسَراِئیَل ِ�َما َصَبُروا َوَدمَّْرَنا َما َكاَن َ�ْصَنُع ِفْرَعوْ 

 .)3(رلمراد �المشارق والمغارب: أرض مصوا)2() َ�ْعِرُشونَ 

من  األول طلبهم  :ذكرت السورة موقفین �كشفان عن أمر خطیر مستقر في شخص یهود-2

ٍم َ�ْعُكُفوَن َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئیَل اْلَ�ْحَر َفَأَتْوا َعَلى َقوْ  ( جلو  لها قال عزإموسى أن یجعل لهم 

وهذا یدل  ,)4() َعَلى َأْصَناٍم َلُهْم َقاُلوا َ�ا ُموَسى اْجَعْل َلَنا ِإَلًها َكَما َلُهْم َآِلَهٌة َقاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلونَ 

( قالوا من جهلهم وسفههم لنبیهم موسى �عدما ,دى الجهل لدى بني إسرائیلداللة واضحة على م

أراهم, أن یتخذ لهم صنما �عبدونه وأي جهل أعظم من جهل من جهل ر�ه  ما أراهم هللا من اآل�ات

, )5(نشورا) ح�اة وال موتا  وال ضرا  وال �ملك نفعا وال وخالقه وأراد أن �سوي �ه غیره ممن ال

دلیل على فساد في الفطرة واعتالل في الوجهة وخبث وهو رضاهم �ع�ادة العجل والموقف الثاني 

( وعبدوه من دون هللا تعالى لما )6(رقال صاحب المنا ,وجل تعظ�م جناب هللا عزفي الطو�ة وعدم 

وقال صاحب  كان رسخ في قلو�هم من فخامة مظاهر الوثن�ة الفرعون�ة في مصر)

كما عرضها القرآن الكر�م عرضًا صادقًا دق�قًا أمینًا في شتى  -وطب�عة بني إسرائیل()7(الظالل

عز�مة، ضع�فة الروح، ما تكاد تهتدي حتى تضل، وما تكاد ترتفع طب�عة مخلخلة ال -المناس�ات

 .)حتى تنحط، وما تكاد تمضي في الطر�ق المستق�م حتى ترتكس وتنتكس

                                                           
فتح , الشوكاني علي بن محمد ,48,37,ص2, جالقرآنآي جامع الب�ان في تأو�ل  ,الطبري  جر�ر ابن )1(

 .493,ص1, ج, التحر�ر والتنو�رعاشور ابن ,98,ص1جالقدیر
 .137, آ�ة: ) سورة األعراف2(
والظاهر أنهم ورثوا  :(,  قال القرطبي301, صت�سیر الكر�م المنان في تفسیر كالم الرحمن السعدي, الرحمن عبد)3(

 .272,ص7, جالجامع ألحكام القرآن )أرض الق�ط, واألرض هنا أرض الشام ومصر
 .138, آ�ة: ) سورة األعراف4(
 .302ص, المنان في تفسیر كالم الرحمانالكر�م ت�سیر ) 5(
 .173,ص9محمد رشید رضا ,ج) 6(

 .1366ص,3ج,قطب سید )(7
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َر�َُّك  َتَأذَّنَ  َوإِذ (وجل قال عز :بینت سورة األعراف حق�قة مهمة كتبها هللا على بني إسرائیل-3

 ِقَ�اَمِة َمْن َ�ُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب ِإنَّ َر�ََّك َلَسِر�ُع اْلِعَقاِب َوإِنَُّه َلَغُفوٌر َرِح�ٌم)َلَیْ�َعَثنَّ َعَلْیِهْم ِإَلى َیْوِم الْ 

واذكر أیها الرسول الخاتم العام إذ أعلم ر�ك هؤالء القوم المرة �عد المرة أنه قضى في  والمعنى ,)1(

ال�شري من سننه لی�عثن و�سلطن علیهم علمه وكتب على نفسه وفاقا لما أقام عل�ه نظام االجتماع 

إلى یوم الق�امة من �سومهم سوء العذاب أي یر�ده و�وقعه بهم عقا�ا على ظلمهم وفسقهم 

 .) 3((وقد حتم هللا علیهم هذا وحط ملكهم فل�س في األرض را�ة لیهودي) ,)2(وفسادهم

العظ�م الذي لم تسلم منه هذا الكتاب  :بینت قصة التوراة التي أنزلت على موسى عل�ه السالم-4

َوَكَتْبَنا َلُه ِفي اْألَْلَواِح ِمْن ُكلِّ  ( وجل ید الغدر والتحر�ف الیهود�ة فحرفوها وأخفوا حقائقها .قال عز

اَر َشْيٍء َمْوِعَظًة َوَتْفِص�ًال ِلُكلِّ َشْيٍء َفُخْذَها ِ�ُقوٍَّة َوْأُمْر َقْوَمَك َ�ْأُخُذوا ِ�َأْحَسِنَها َسُأِر�ُكْم دَ 

وجل التوراة على موسى والتي تضمنت المنهاج السوي والشر�عة العادلة  أنزل هللا عز) 4(اْلَفاِسِقیَن)

  . )5(لحرام المفصلة  والموعظة المؤثرة�ما فیها من أحكام الحالل وا

 :الل سورة اإلسراءخرا�عا: الیهود من 

 والیهود إسرائیل ببني تتعلق أمور عدة تناولتألنها  )6(لسورة اإلسراء اسم آخر هو بني إسرائیل

 :وهي

 هللا نبي فیهم �عث  والذي, إسرائیل بني من أصولهم عهد: األول ,مهمین �عهدین الیهود تذكیر -1

 �شركوا وال وجل عز هللا �عبدوا أن لهم دعوته وكانت, �التوراة وجاءهم السالم عل�ه موسى وجل عز

 ِلَبِني ُهًدى َوَجَعْلَناهُ  اْلِكَتابَ  ُموَسى وَآَتْیَنا(وجل عز قال, هعل� إال شؤونهم في یتكلوا ال وأن شیئا �ه

                                                           
 .167, آ�ة: ) سورة األعراف1(
 .321ص, 9ج,تفسیر المنار رضا رشید مدمح )2(
 .471,ص2,جالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العز�ز ,األندلسي عط�ة ابن)3(
 .145, آ�ة:  ) سورة األعراف4(
 .1370,ص3ج , في ظالل القرآن ,قطب سید )5(

 هللا رسول كان:" قالت عائشة رضي هللا عنها ، , وعن193 وص1, ج, اإلتقان في علوم القرآنالسیوطي الدین جالل )(6
 ببني لیلة كل �قرأ وكان �صوم، أن یر�د ما نقول حتى و�فطر �فطر، أن یر�د ما نقول حتى �صوم وسلم عل�ه هللا صلى

 ), قال محققه شعیب األرناؤوط وعادل مرشد وآخرون, حدیث24908, رقم الحدیث(مسند أحمد, الشی�اني, "والزمر إسرائیل،
 .394,ص41فحسن, ج" أ�قر  كان: "قوله دون  صح�ح

http://al-m
aktabeh.com
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 عل�ه نوح النبي مع ركب ممن ءا�آءهم عهد الثاني والعهد, )1()َوِك�ًال  ُدوِني ِمنْ  َتتَِّخُذوا َأالَّ  ِإْسَراِئیلَ 

 نهج نفس على �كونوا وحتى, إ�مانهم في طمعا بهم وجل عز هللا فذكرهم, السفینة في السالم

 كما نعمه �شكر والق�ام,  والسالم الصالة علیهم االنب�اء وتصدیق وجل عز هللا توحید من ءا�آءهم

�َّةَ ( وجل عز قال السالم عل�ه نوح حال كان :  أي )2()َشُكوًرا َعْبًدا َكانَ  ِإنَّهُ  ُنوحٍ  َمعَ  َحَمْلَنا َمنْ  ُذرِّ

, بذلك والمتصف هللا �شكر  القائم  �أب�كم تشبهوا ، السفینة في نوح مع فحملنا نجینا من ساللة �ا

 محمد النبي إل�كم و�عث الغرق  من وأنجاكم األرض في استخلفكم أن وجل عز هللا نعمة فاشكروا

 .  )3(وسلم عل�ه هللا صلى

 مرتین األرض في س�فسدون  أنهم وجل عز قضى فقد إسرائیل بني إفسادي عن السورة أخبرت -2

َتْینِ  اْألَْرضِ  ِفي َلُتْفِسُدنَّ  اْلِكَتاِب  ِفي إْسراِئیلَ  َبِني ِإَلى َوَقَضْیَنا( وجل زع قال, وٕافسادهم,   َوَلَتْعُلنَّ  َمرَّ

 هللا صلوات موسى على كتا�ه من أنـزل ف�ما إسرائیل بني إلى ر�ك وفرغ والمعنى )4()َكِبیًرا ُعُلو�ا

 �الده في أمره ولتخالفنّ  إسرائیل بني معشر �ا هللا لتعصنّ  لهم وٕاخ�اره إ�اهم، بإعالمه عل�ه وسالمه

 إفساد من منهم �كون  عما والتعبیر ,)5(شدیدا استك�ارا عل�ه �اجترائكم هللا على ولتستكبرنّ ,  مّرتین

 تحر�فهم: األرض في إفسادهم مظاهر من وكان, )6(ثبوته على یدل  الكتاب في وأنه �القضاء

 .)7(والمصلحین األنب�اء وقتلهم أحكام، من فیها �ما العمل وتركهم للتوراة،

 یذ�قهم من اإلفسادین كال في إسرائیل بني على سی�عث وجل عزو هللا أنسورة اإلسراء  بینت -3

 ِعَ�اًدا َعَلْ�ُكمْ  َ�َعْثَنا ُأوَالُهَما َوْعدُ  َجاءَ  َفِإَذا(وجل عز قال, واستك�ارهم علوهم نتیجة العذاب صنوف

َ�ارِ  ِخَاللَ  َفَجاُسوا ِدیدٍ شَ  َ�ْأسٍ  ُأوِلي لََّنا  أولى  موعد جاء إذا أي )8()مَّْفُعوًال  َوْعًدا َوَكانَ  ۚ◌  الدِّ

 وسلكوا �الدكم فتملكوا  شدیدة وسلطة وعدة قوة  أولي خلقنا من جندا عل�كم سلطنا, اإلفسادین

                                                           
 .2سورة اإلسراء, آ�ة : (1)
 .3) سورة اإلسراء, آ�ة: (2
, ت�سیر الكر�م المنان في تفسیر كالم الرحمنالسعدي,  الرحمن , عبد43,ص5تفسیر القرآن العظ�م, ج كثیر, ) ابن(3

 .453,ص
 .4سورة اإلسراء, آ�ة: (4)
 .256-255,ص17, جآنجامع الب�ان في تأو�ل آي القر , الطبري  جر�ر ابن )(5
 .214,ص10, ج الجامع ألحكام القرآن, القرطبي )(6

 .291, ص8, جالتفسیر الوس�ط, طنطاوي  سید محمد (7)
 .5سورة اإلسراء, آ�ة: (8)
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 َوْعدُ  َجاءَ  َفِإَذا( وجل عز وقال ,)1(أحدا یخافون  ال �قتلونكم  وجاءین ذاهبین وانصرفوا بیوتكم، خالل

لَ  َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َوِلَیْدُخُلوا ُوُجوَهُكمْ  ِلَ�ُسوُءوا اْآلِخَرةِ   والمعنى )2()َتْتِبیًرا َعَلْوا َما َوِلُیَتبُِّروا َمرَّةٍ  َأوَّ

 علیها المساءة َجْعل: الوجوه وَسْوء,  و�قهروكم یهینوكم من عل�كم �عثنا الثاني اإلفساد موعد جاء إذا

 غم من اإلنسان یخالج ما ألن وجوهكم على تبدو حتى عل�كم والكآ�ة المساءة أس�اب تسل�ط أي ،

 المقدس بیت هؤالء وسیدخل, )3(الجسد من غیره دون  الوجه على أثره �ظهر ومسرة فرح أو وحزن،

م سیهلكون ومن ث ،األرض في األول الفساد أفسدتم حین مرة أول دخلوه كما وغل�ة، لكم منهم قهرا

 .)4(تدمیر �الدكم من عل�ه غلبوا ماو�خر�ون و�دمرون 

وفي ماهیتهما وفي من سلط على بني  اإلفسادین وقع زمن في وحدیثا قد�ما المفسرون  واختلف

 إسرائیل وسأتطرق إلى ذلك �شيء من التفصیل  في الفصل الخامس إن شاء هللا .

 غیر فأفسدوا عادوا إن أي :العودة سنة وهي إسرائیل بني ح�اة في مهمة سنة السورة ذكرت -4

 عز قال  ممتلكاتهم ودمر وأذلهم أهلكهم من علیهم وجل عز هللا �عث السا�قین اإلفسادین

 عدتم متىأي  )5()َحِصیرً  ِلْلَكاِفِر�نَ  َجَهنَّمَ  َوَجَعْلَنا ۘ◌  ُعْدَنا ُعدتُّمْ  َوإِنْ  ۚ◌  َیْرَحَمُكمْ  َأن َر�ُُّكمْ  َعَسىٰ (وجل

, )6(والنكال العذاب من اآلخرة في لكم خرهندّ  ما مع الدن�ا في عل�كم اإلدالة إلى عدنا فساداإل إلى

 لهم محید ال وسجنا مستقرا:  أي)  حصیرا للكافر�ن جهنم وجعلنا(   تعالىو  س�حانه قال ولهذا

 إلى دتمع إن إلیها، تْلجأون  التي ال�الد في و�ؤمنكم ر�كم یرحمكم أن �عد  أخرى  ع�ارة�و . )7(عنه

 عدل عن تكشف اآل�ة وهذه, )8( الدن�ا عقاب من تقدم ما لمثل عدنا أي عقا�كم، إلى عدنا اإلفساد

 وسلوك الماض�ة التجارب من االستفادة إلى إسرائیل بني من المط�عین قلوب فتحرك وجل عز هللا

 الفسوق و  الكفر إلى عادوا ولكن, وجل عز هللا یرحمهم حتى للحق واالنص�اع الجادة طر�ق

 �كتفوا ولم وسلم، عل�ه هللا صلى الرسول بها جاءهم التي الحق دعوة عن أعرضوا حیث والعص�ان،

                                                           
 .44ص ,5, جتفسیر القرآن العظ�م ,كثیر ابن(1) 
 .7سورة اإلسراء, آ�ة:  (2)
 .37ص. ,15, جالتحر�ر والتنو�ر ,عاشور ابن )(3
 .388,ص17, ججامع الب�ان في تأو�ل آي القرآن, الطبري  جر�ر ن) اب(4

 .   8سورة اإلسراء: آ�ة  (5)
 .45ص ,5, جتفسیر القرآن العظ�م (6)
 .45,ص5, جالمصدر السابققال ابن ع�اس: حصیرا أي سجنا,  )(7

 .38,ص15, جالتحر�ر والتنو�ر (8)
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 فكانت والمسلمین، �اإلسالم متر�ص كل وأیدوا وسلم عل�ه هللا صلى �قتله هموا بل اإلعراض بهذا

 وتشر�د إجالء من �ستحقون  �ما وأصحا�ه وسلم عل�ه هللا صلى النبي عاقبهم أن ذلك نتیجة

 .)1(وقتل

 سمات الشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م:المطلب الرا�ع: 

إن الذي یتصفح اآل�ات المتعلقة �الیهود و�تأمل فیها وفي معانیها یخلص إلى عدة سمات  

 للشخص�ة الیهود�ة منها:

تنصاع لألوامر �سهولة بل بتكلف كما في قصة ال�قرة وقصة دخول  : فهي الشخص�ة معقدة-1

ألرض المقدسة األولى والثان�ة ففي األولى والتي كانت في زمن موسى عل�ه السالم رفضوا الدخول ا

ن خرجوا منها دخل بنو إسرائیل قال إف طاقة لهم �قتالهم  أقو�اء فیها ال مطلقا متعللین بوجود أناسٍ 

َنْدُخَلَها َحتَّى َیْخُرُجوا ِمْنَها َفِإْن َیْخُرُجوا  َقاُلوا َ�ا ُموَسى ِإنَّ ِفیَها َقْوًما َج�َّاِر�َن َوإِنَّا َلنْ  ( وجل عز

 السالمعل�ه  ت في زمن نبي جاء �عد موسى,والثان�ة كان)2(ِمْنَها َفِإنَّا َداِخُلوَن)

فقد دخل معه بنو اسرائیل بیت المقدس فاتحین وهي  )3(عل�ه السالم هو یوشع بن نون  ,السالم

من الت�ه ومن ثم طلب منهم أن یدخلوا �اب البلد سجدا أي  وذلك �عد خروجهم )4(المراد �القر�ة

                                                           
 .296,ص8, جالتفسیر الوس�ط, طنطاوي  سید محمد(1) 

 .22, آ�ة: سورة المائدة) 2(
) فالفتى هنا المراد �ه  یوشع بن نون,  وٕاذ قال موسى لفتاه) ذكره القرآن بدون التصر�ح �اسمه وذلك في سورة الكهف (3(

(فانطلق �فتاه یوشع بن  وورد التصر�ح �اسمه في الحدیث الذي رواه أبي بن كعب عن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم وف�ه
, كتاب العلم, �اب ما �ستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ ف�كل صح�ح البخاري  ,البخاري  إسماعیل بن محمد نون)

قصص , وقد ذكر المؤرخون أن هللا تعالى فتح على ید�ه بیت المقدس  35,ص1), ج122العلم إلى هللا, رقم الحدیث(
, تدمري  السالم عبد عمر: تحقیق ,امل في التار�خالك ,)هـ630: ت( األثیر ابن الدین عز ,208,ص2حابن كثیر, ,األنب�اء

,وقد خصه هللا �كرامة لم ینلها 174,ص1ج م, 1997/ هـ1417 األولى، الط�عة, لبنان – بیروت العر�ي، الكتاب دار
غیره، وهي ح�س الشمس له، فعن أبي هر�رة رضي هللا عنه: قال: قال رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم (( إن الشمس لم 

, مسند أبي هر�رة رضي هللا عنه, رقم مسند أحمدعلى �شر إال لیوشع  ل�الي سار إلى بیت المقدس))   تح�س
 .65,ص14جقال محقق المسند شعیب األرناؤوط وآخرون: إسناده صح�ح على شرط الشیخین,  ),8315الحدیث(

آي  جامع الب�ان في تأو�ل ي,ابن جر�ر الطبر  ) عن قتادة في قوله: (ادخلوا هذه القر�ة) قال: بیت المقدس,4(
 .102,ص2,جالقرآن
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ستاههم وقالوا ح�ة إذ بهم یبدلون ودخلوا یزحفون على , فإعز وجلطالبین المغفرة من هللا  )1(ركعا

 .)2(في شعرة

: وذلك �ظهر في ع�ادتهم للعجل وهذا عالمة على فساد في الفطرة وغ�اء شخص�ة غیر سو�ة-2

 وجهل.

: فقد كتب هللا على الیهود الذلة والغضب وهذه حق�قة قرآن�ة مغضوب علیهاو لة ذلیشخص�ة  -3

َراَط اْلُمْسَتِق�َم )ا ( وجل عز قال ِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم  (و )3(ْهِدَنا الصِّ

الِّینَ  المغضوب علیهم: «هللا عل�ه وسلم قال:  ، أن النبي صلى)5(عدي بن حاتموعن , )4() َوَال الضَّ

وجل ألن ذكر غضب هللا على الیهود  وهذا بین من كتاب هللا عز )6(»الیهود، والضالون: النصارى 

 وقال عز, وغضب هللا تعالى ع�ارة عن إظهاره علیهم محنا وعقو�ات وذلة ونحو ذلك ,متكرر ف�ه

لَُّة َواْلَمسْ  (وجل وهذا الخبر ( ورد في فتح القدیر )7(َكَنُة  َوَ�اُءو ِ�َغَضٍب ِمَن للااَِّ.)َوُضِرَ�ْت َعَلْیِهُم الذِّ

الذي أخبرنا هللا �ه هو معلوم في جم�ع األزمنة، فإن الیهود أذل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم 

تصاغرا، لم ینتظم لهم جمع وال خفقت على رؤوسهم را�ة، وال ثبتت لهم وال�ة، بل ما زالوا عبید 

في كل زمن، وطروقة كل فحل في كل عصر، ومن تمسك منهم بنصیب من المال وٕان بلغ  االعص

في الكثرة أي مبلغ، فهو متظاهر �الفقر مترد �أثواب المسكنة، لیدفع عن نفسه أطماع الطامعین في 
                                                           

جامع الب�ان في ابن جر�ر الطبري, ) عن ابن ع�اس في قوله: (ادخلوا ال�اب سجدا) ، قال: أمروا أن یدخلوا ركعا, 1(
 .104,ص2,جالقرآنآي تأو�ل 

ل: {ادخلوا ال�اب سجدا وقولوا ) عن أبي هر�رة رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عل�ه وسلم، قال: ((قیل لبني إسرائی2(
محمد بن إسماعیل البخاري,  طة، ح�ة في شعرة ))ن]. فدخلوا یزحفون على أستاههم، فبدلوا، وقالوا: ح58حطة} [ال�قرة: 
, كتاب تفسیر القرآن, �اب (وٕاذ قلنا ادخلوا هذه القر�ة فكلوا منها حیث شئتم رغدا وادخلوا ال�اب سجدا وقولوا صح�ح البخاري 

 .) 4479نغفر لكم خطا�اكم وسنز�د المحسنین), رقم الحدیث( حطة
 . 6, آ�ة:  ) سورة الفاتحة3(
 .7, آ�ة:  ) سورة الفاتحة4(
وقیل سنة عشر، وكان  ,أسلم في سنة تسع ,) عدي بن عبد للااَّ بن سعد بن الحشرج بن امرئ الق�س بن عدّي الطائي5(

، وأحضر صدقة قومه إلى أبي �كر، وشهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة، نصران�ا قبل ذلك، وثبت على إسالمه في الردة
 .388,ص4, جاإلصا�ة في تمییز الصحا�ة ابن حجر العسقالني,ومات �عد الستین وقد أسّن,  ,وشهد صّفین مع علي

 في اإلحسان )هـ354: ت(الدارمي حاتم، أبو التم�مي، معبد، بن معاذ بن ح�ان بن أحمد بن ح�ان بن ال�ستي, محمد )6(
 وعلق أحادیثه وخرج ,حققه)هـ 739: (ت الفارسي بل�ان بن علي الدین عالء األمیر: ترتیب ,صح�ح ابن ح�ان تقر�ب
�اب ذكر الب�ان �أن أهل الكتاب  م,1988 - هـ 1408 بیروت, الط�عة األولى، الرسالة، األرناؤوط, مؤسسة شعیب: عل�ه

 .139,ص14,ج, قال المحقق إسناده حسن)6245رقم الحدیث( منهما, هم الذین ضلوا وغضب علیهم، نعوذ �اهلل
 .61, آ�ة: ) سورة ال�قرة7(
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عل�ه من الجز�ة، أو ب�اطل كما �فعله كثیر من الظلمة من التجري على ما  ماله، إما �حق كتوفیر

ذلك الذل وتلك  )2(قال األستاذ وورد في تفسیر المنار( )1(�ظلم من ال �ستط�ع الدفع عن نفسه.)هللا 

الخالقة �الغضب إنما لزماهم؛ ألنهم عصوا هللا ف�ما أمرهم أن �أخذوا �ه من األحكام؛ وألنهم اعتدوا 

لَُّة َأْیَن َما  ُضِرَ�ْت  (وقال عز وجل  )3()تلك الحدود التي حدها هللا لهم في شرائع أنب�ائهم َعَلْیِهُم الذِّ

ُة َذِلَك ِ�َأنَُّهْم ُثِقُفوا ِإالَّ ِ�َحْبٍل ِمَن للااَِّ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوَ�اُءو ِ�َغَضٍب ِمَن للااَِّ َوُضِرَ�ْت َعَلْیِهُم اْلَمْسَكنَ 

 .)4(َحقٍّ َذِلَك ِ�َما َعَصوْا َوَكاُنوا َ�ْعَتُدوَن) َكاُنوا َ�ْكُفُروَن ِ�َآَ�اِت للااَِّ َوَ�ْقُتُلوَن اْألَْنِبَ�اَء ِ�َغْیرِ 

في مواقفهم مع أنب�ائهم ومع نبینا محمد صلى هللا عل�ه وسلم  : وهذا �ارزشخص�ة عدوان�ة-4

) وجل ال عزقوالمسلمین عموما من �عده   نَّ إ (وجل  وقال عز )5((َوَ�ْقُتُلوَن النَِّبیِّیَن ِ�َغْیِر اْلَحقِّ

لنَّاِس ْكُفُروَن ِ�َآَ�اِت للااَِّ َوَ�ْقُتُلوَن النَِّبیِّیَن ِ�َغْیِر َحقٍّ َوَ�ْقُتُلوَن الَِّذیَن َ�ْأُمُروَن ِ�اْلِقْسِط ِمَن االَِّذیَن �َ 

ْرُهْم ِ�َعَذاٍب َأِل�مٍ  كانوا �قتلون رسل هللا الذین كانوا یرسلون إلیهم �النهي عما �أتون من ( )6() َفَ�شِّ

تقدم هللا إلیهم في كتبهم �الزجر عنها،  ما كانوا یركبونه من األمور التي قدمعاصي هللا، وركوب 

و�قتلون الصالحین من اآلمر�ن �القسط  ,)7(نحو زكر�ا وابنه �حیى، وما أشبههما من أنب�اء هللا. )

َداَوًة ِللَِّذیَن َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس عَ  (وجل  وقال عز ,)8(علیهم السالم الذین ینهونهم عن قتل األنب�اء

في هذه اآل�ة بین المشركین والیهود الشتراكهما عز وجل جمع هللا , )9(َآَمُنوا اْلَیُهوَد َوالَِّذیَن َأْشَرُكوا)

على مجيء النبوة من غیرهم والمشركون على سبق المسلمین  افي �غض المسلمین فالیهود حسد

نهم أقسى قل�ا وأشد غلظة والمشركون أرق ولكن قدم الیهود على المشركین أل ,)10(لى الحقإلهم 

                                                           
 . 109,ص1ج,فتح القدیر ,الشوكاني )1(
) المراد �ه هنا: محمد عبده مفتي الد�ار المصر�ة, ومن ك�ار رجال االصالح والتجدید, ساهم في حقول التعل�م والتألیف 2(

 الزركلي, الدین خیر وهو شیخ األستاذ محمد رشید رضا, م,1905م وتوفي عام 1849عام ومقاومة المستعمر, ولد في 
 .252, 253, ص6, , جاألعالم

 .276,ص1, جتفسیر المنار,  رضا رشید محمد )3(
 .112, آ�ة: ) سورة آل عمران4(
 .61, آ�ة: ) سورة ال�قرة5(
 .21, آ�ة: ) سورة آل عمران6(
 .286,284,ص6, جالقرآن آي  لب�ان في تأو�لجامع ا ,الطبري  جر�ر ابن )7(
 .109,ص1, جفتح القدیر )8(
 .82, آ�ة: ) سورة المائدة9(
 .6,ص7, جلتحر�ر والتنو�را, ابن عاشور )10(

http://al-m
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أو في عموم  )1(�كون المقصود �الیهود من كانوا في زمن الرسول صلى هللا عل�ه وسلم أفئدة وقد

وهذا هو الظاهر ألن شخص�ة الیهود منذ �عثة الرسول صلى هللا عل�ه وسلم وٕالى وقتنا األزمنة 

 المعاصر اتسمت �العدوان�ة تجاه المسلمین. 

 (ِمَن الَِّذیَن َهاُدوا ُ�َحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعنْ وجل  قال عز التلب�س والتحر�ف :شخص�ة تعنى � -5

أي یتأولون الكالم على غیر تأو�له، و�فسرونه �غیر مراد هللا عز  والتحر�ف هنا ( )2(َواِضِعِه..)مَ 

 .) 3()وجل قصدا منهم وافتراء

َوَقاَلِت اْلَیُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبَناُء للااَِّ  (ل وج قال عز :معج�ة بنفسهاو غرورة شخص�ة م -6

بُ  ُ�ُكْم ِبُذُنوِ�ُكْم َبْل َأْنُتْم َ�َشٌر ِممَّْن َخَلَق َ�ْغِفُر ِلَمْن َ�َشاُء َوُ�َعذِّ ِ َوَأِح�َّاُؤُه ُقْل َفِلَم ُ�َعذِّ  َمْن َ�َشاُء َوهللَِّ

َمَواِت َواْألَْرِض َوَما َبیْ  فلم (  )5(ورد في الجامع ألحكام القرآن ,)4(َنُهَما َوإَِلْ�ِه اْلَمِصیُر)ُمْلُك السَّ

�كونوا یخلون من أحد وجهین، إما أن �قولوا هو �عذبنا، ف�قال لهم: فلستم إذا أبناءه وأح�اءه، فإن 

 الحبیب ال �عذب حبی�ه، وأنتم تقرون �عذا�ه، فذلك دلیل على كذ�كم أو �قولوا : ال �عذبنا ف�كذبوا

ما في كتبهم، وما جاءت �ه رسلهم، و�ب�حوا المعاصي وهم معترفون �عذاب العصاة منهم، ولهذا 

أي قل لهم أیها الرسول: إذا كان األمر كما زعمتم فلم �عذ�كم والمعنى :  )یلتزمون أحكام كتبهم

لحاضر، م اهللا تعالى بذنو�كم في الدن�ا كما تعلمون من تار�خكم الماضي، وكما ترون في تار�خك

ولبلدهم المرة �عد المرة، ومن ) لمسجدهم .....ما كان من تخر�ب الوثنیین(ومن هذا العذاب للیهود

اضطهدهم �ه األمم، وما نكل �ه �عضهم، وهو شر من  إزالة ملكهم من األرض، وللنصارى ما

، فلستم إذا تنكیلهم وتنكیل الوثنیین �الیهود ; أي أن األب ال �عذب ابنه، والمحب ال �عذب حبی�ه

أبناء هللا وال أح�اءه، بل أنتم �شر من جملة من خلق هللا تعالى وهو عز وجل الحكم العدل، ال 

�حابي أحدا، وٕانما �غفر لمن �علم أنه مستحق للمغفرة، و�عذب من �علم أنه مستحق للعذاب، فهو 

; كم وسلفكم وكت�كمعن غروركم �أنفسیجز�كم �أعمالكم، كما یجزي سائر ال�شر أمثالكم، فارجعوا 

                                                           
 .4ص,7ج, المنار تفسیر, رضا رشید محمد(1) 

 .46, آ�ة: ) سورة النساء2(
 .285,ص2, جتفسیر القرآن العظ�م ,كثیر ابن )3(
 .18, آ�ة: دة) سورة المائ4(
 .121,ص6القرطبي, ج )5(
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 ,)1(فإنما العبرة �اإل�مان الصح�ح واألعمال الصالحات، ال �من سلف من اآل�اء واألمهات.)

للرب إلهكم ..  د( أنتم أوال ورد في توراتهم المحرفة بدلیل ما و�زعم الیهود أنهم شعب هللا المختار

اصًا فوق جم�ع الشعوب ألنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شع�ًا خ

, وهذا كالم �اطل ودعوى عار�ة عن الحق�قة , فاهلل عز وجل وضع )2(الذین على وجه األرض)

 َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ میزانا توزن �ه األمور وتنض�ط على أساسه األمم وهو میزان التقوى قال عز وجل (

 س أو لطائفة ., ول�س هناك اعت�ار لعرق أو جن)3() َأْتَقاُكمْ  للااَِّ  ِعْندَ 

(َوَلَتِجدَ نَُّهْم َأْحَرَص  وجل : الیهود أحرص الناس على ح�اة قال عز دنیو�ة ماد�ة شخص�ة -7

ِمَن اْلَعَذاِب النَّاِس َعَلى َحَ�اٍة َوِمَن الَِّذیَن َأْشَرُكوا َیَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُ�َعمَُّر َأْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِ�ُمَزْحِزِحِه 

وهم أحرص على الح�اة من كل (  )5(والمراد بهم هنا الیهود )4(َر َوللااَُّ َ�ِصیٌر ِ�َما َ�ْعَمُلوَن)َأْن ُ�َعمَّ 

وأ�ضا هم �كثرون  ,)6()أحد من الناس، حتى من المشركین الذین ال یؤمنون �أحد من الرسل والكتب

�ة قال آي أكثر من بین ذلك القرآن فوقد من أكل المال الحرام وذلك من خالل الرشوة في الحكم 

ْحِت) ( وجل عز (َوَتَرى َكِثیًرا ِمْنُهْم ُ�َساِرُعوَن ِفي  وجل وقال عز )7(َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن ِللسُّ

ْحَت َلِبْئَس َما َكاُنوا َ�ْعَمُلوَن) ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السُّ  .)9(أي الرشوة والسحت هنا: )8(اإلِْ

َ�ا َوَقْد ُنُهوا َعْنُه) وجل قال عز )10(ن �الر�اوهم یتعاملو    .)11((َوَأْخِذِهُم الرِّ

                                                           
 .260,ص6ج ,تفسیر المنار رضا, رشید محمد )1(
 .3الفقرة اإلصحاح الرا�ع عشر, سفر التثن�ة,) 2(
 .13) سورة الحجرات , آ�ة: 3(
 .96, آ�ة: ) سورة ال�قرة4(
آي جامع الب�ان في تأو�ل  , ابن جر�ر الطبري,)، �عني الیهودولتجدنهم أحرص الناس على ح�اة) عن ابن ع�اس: (5(

 .369,ص2,جالقرآن
 .59, صالمنان في تفسیر كالم الرحمانالكر�م ت�سیر  السعدي, الرحمن عبد)6(
 .42, آ�ة:) سورة المائدة7(
 .62, آ�ة: ) سورة المائدة8(
 .356,ص3(وفسر السحت هنا �الرشوة تفسیر العام �الخاص) ج تفسیره) ذكر الراغب األصفهاني في 9(
الجامع ألحكام ال القرطبي(ولم یرد �ه الر�ا الشرعي الذي حكم بتحر�مه علینا, وٕانما أراد المال الحرام) ) ق10(

 .348,ص3,جالقرآن
 .161, آ�ة: ) سورة النساء11(
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 وجل آ�ات  قال عز وهذه حق�قة قرآن�ة نطقت بها عدة :لعل أهم سمات الیهود أنهم كفار-8

َل َكاِفٍر ِ�ِه َوَال َتْشتَ  ًقا ِلَما َمَعُكْم َوَال َتُكوُنوا َأوَّ  ُروا ِ�َآَ�اِتي َثَمًنا َقِل�ًال َوإِ�َّاَي (َوَآِمُنوا ِ�َما َأْنَزْلُت ُمَصدِّ

وقال ) 2(َوَقاُلوا ُقُلوُ�َنا ُغْلٌف َبْل َلَعَنُهُم للااَُّ ِ�ُكْفِرِهْم َفَقِل�ًال َما ُیْؤِمُنوَن ) ( وجل وقال عز )1(َفاتَُّقوِن)

ٌق ِلَما َمَعُهمْ (عز وجل   َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َ�ْسَتْفِتُحوَن َعَلى الَِّذیَن  َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد للااَِّ ُمَصدِّ

(َما َیَودُّ الَِّذیَن  وجل وقال عز )3()َكَفُروا َفَلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِ�ِه َفَلْعَنُة للااَِّ َعَلى اْلَكاِفِر�نَ 

لَ  كفر الیهود الشك   إن ,)4(َعَلْ�ُكْم ِمْن َخْیٍر ِمْن َر�ُِّكْم) َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشِرِكیَن َأْن ُیَنزَّ

ف�ه  فقد كفروا �النبي محمد صلى هللا عل�ه وسلم وأعرضوا عن دعوته, قاموا �قتل األنب�اء, عملوا 

 وجل ما �نسبون إلى هللا عزو أوتوا من قوة ,  ة, �سعون في األرض فسادا �كل ماا على تحر�ف التور 

الحق  اإلسالمأن یذعنوا لدین  إلىن في كل زمان و هم مدعو  ,)5(لولد والبخل والفقرتنزه عنه كا

 ونب�ه الحق وكتا�ه الحق.

 

 

 

 

 

 

 

 الم�حث الخامس: مكونات الشخص�ة الیهود�ة:

                                                           
  . 41, آ�ة: ) سورة ال�قرة1(
 .88, آ�ة: ) سورة ال�قرة 2(
 .89, آ�ة: ) سورة ال�قرة3(
 .105, آ�ة: ) سورة ال�قرة4(
 .165, صالشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م ,لديالخا)5(
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إن الحدیث عن مكونات الشخص�ة الیهود�ة  �عني الحدیث عن العوامل الرئ�س�ة الهامة في 

عبر أزمان متالحقة وأج�ال متعاق�ة, ولعل الرجوع إلى القرآن تشكیل المجتمع الیهودي الیهود 

الكر�م والسنة النبو�ة والتار�خ العام للیهود س�صل بنا إلى المطلوب, والجدیر �الذكر أن الفرد أو 

الناح�ة  -3البیئة والتار�خ, -2النصوص المقدسة, -الجماعة تؤثر فیها عدة أمور رئ�سة: وهي 

 والطر�قة العقل�ة, وحدیثنا سیدور حول هذه المحاور.االجتماع�ة والنفس�ة, 

 المطلب األول: مصادر التلقي عند الیهود(المشارب والمناهل):

للیهود كتا�ان مقدسان وهما التوراة والتلمود ولهما دور �ارز في تر��ة األج�ال على عقیدة معینة  

نتقاص من الغیر, وصفات وأخالق محددة تحافظ على العنصر الیهودي وتدعو إلى  اال

 وسنعرض لهما �شيء من التفصیل على النحو اآلتي:

 أو تفعلة بوزن  الوقد، وهو الورى  لغة : یرى ال�عض أنها مشتقة من -أ :المصدر األول: التوراة 

ووري  الزند وري  من ووراة وَأْصلَها إما  والنور, الض�اء َمْعَناهُ : ()1(, ورد في غر�ب القرآنفوعل

 )2(قبلَها) وورد في لسان العرب َما وانفتاح لتحركها، ألفا قلبت اْلَ�اء َأن ِإالَّ  ة،لغتان أو تورا 

 ثم توراة، فصارت ألفا المفتوحة ال�اء وجعلت تاء األولى الواو فحولت وور�ة أصلها (والتوراة،

 ال�اء ألفا) و�رى ال�عض اآلخر أنها أعجم�ة ورد فقلبت أو تفعلة أصل الكلمة، على  �اء كتبت

 وأفعیل، بتفعلة  والنجل ووزنهما الورى  من اشتقاقهما وتكلف. أعجم�ان اسمان واإلنجیل (والتوراة

 اللفظین عر��ة تقدیر علـى والوزن  االشتقاق أمر یخـفى أن (وال ,)3(عر�یَّین) كونهما �عد �صح إنما

 له معنى فال الظاهر وهو سر�اني واآلخر عبراني أولهما أعجم�ان أنهما تقدیر على وأما ظاهر

 .)4(إلث�اته) مجال ال مما أعجم�ة أخر ألفاظ من االشتقاق ألن الحق�قة على

 عل�ه موسى نب�ه على وجل عز هللا أنزله الذي الكتاب هي:  التوراة في اصطالح القرآن

لَ و)5()اْلَقیُّومُ  اْلَحيُّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  للااَُّ ( وجل عز قال السالم ًقا ِ�اْلَحقِّ  ْلِكَتابَ ا َعَلْ�كَ  (َنزَّ  ِلَما ُمَصدِّ
                                                           

 .136,ص1) محمد بن ُعز�ر السجستاني،ج1(
 .389,ص15) ابن منظور, ج2(
 .335,ص1ج ,عن حقائق غوامض التتز�ل الكشاف)الزمخشري, 3(
 ,�م والس�ع المثانيروح المعاني في تفسیر القرآن العظ ),هـ1270: ت( الحسیني هللا عبد بن محمود الدین األلوسي, شهاب)4(

 .3,ص1,جهـ 141, األولى الط�عة, بیروت, العلم�ة الكتب دار, عط�ة ال�اري  عبد علي :تحقیق
 .2, آ�ة: ) سورة آل عمران5(
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ْنِجیلَ  التَّْوَراةَ  َوَأْنَزلَ  َیَدْ�هِ  َبْینَ   التي العشر الكلمات فیها التي لأللواح اسم أنه والظاهر ,)1()َواإلِْ

موسى  كتب في جاءت التي الشر�عة أصل ألنها الطور جبل في السالم عل�ه موسى على نزلت

 .)2(عل�ه السالم موسى كتب جم�ع على ماالس ذلك فأطلق عل�ه السالم

 اصطالح في بها و�راد ،)3(الناموس أو الشر�عة تعني عبران�ة : كلمةالتوراة في اصطالح الیهود

 نس�ة) بنتاتوك( بیده، و�سمونها كتبها السالم عل�ه موسى  أن  �عتقدون ) 4(أسفار  خمسة: الیهود

 الخروج، الخمسة , وهي(التكو�ن، سفاراأل: أي خمسة، تعني یونان�ة كلمة وهي)بنتا( إلى

 الـذي  )6() ما �سمى(العهد القـدیـم و�طلق علیها أ�ضا , )5()العدد،التثن�ة الالو�ین،

وذلك أن موسى عل�ه السالم ,)7() سفرًا ألحقت �التوراة34�ضـم  إضـافة إلى األسفار الخمسة (

حتى ارتد الیهود وعبدوا  ,)8(اته �قرون استأمن األح�ار على التوراة وظلت محفوظة إلى ما �عد وف

وفي كل مرة یزاد على التوراة و�نقص منها إلى أن )9(األصنام فقام �عضهم  �عمل�ة التحر�ف

                                                           
 .3, آ�ة: ) سورة آل عمران1(
 .148,ص3ج ,التحر�ر والتنو�ر عاشور, ابن) 2(
 .129,ص3, جتفسیر المنار رضا, رشید محمد )3(
ر و�عني الكتاب أو ال�اب وله عنوان , و�نقسم السفر إلى إصحاحات أي فصول وفي كل فصل فقرات ) أسفار جمع سف4(

) سفر التكو�ن اإلصحاح السا�ع من 35-21/7تك ((ع�ارات أو نصوص) وقد تكون مرقمة, و�رمز لذلك برموز, فمثال 
 .موسوعة األد�ان –, موقع الدرر السن�ة 35لى إ21الفقرة 

التكو�ن و�تحدث عن خلق السموات، واألرض، وآدم، واألنب�اء �عده إلى موت یوسف عل�ه  -1ي: ) ومعناها كاآلت5(
الخروج: و�تحدث عن قصة بني إسرائیل من �عد موت یوسف عل�ه السالم إلى خروجهم من مصر، وما حدث -2السالم,

بن �عقوب الذي من نسله موسى  الالو�ین: وهو نس�ة إلى س�ط بني الوى  -3لهم �عد الخروج مع موسى عل�ه السالم, 
وهارون علیهما السالم، وأوالد هارون هم الذین فیهم الكهانة ، و�تضمن هذا السفر أمورًا تتعلق بهم و�عض الشعائر الدین�ة 

التثن�ة: و�عني تكر�ر الشر�عة، وٕاعادة األوامر والنواهي علیهم مرة -5العدد: یتضمن توجیهات لبني إسرائیل,  -4األخرى. ,
 .75,74,  صدراسات في األد�ان الیهود�ة والنصران�ة الخلف, سعودخرى, أ
) العهد القد�م: �حتوي على األسفار المنسو�ة إلى موسى واألنب�اء من �عده الذین كانوا قبل ع�سى علیهم الصالة والسالم  7(

, و�طلق لفظ التوراة 33قدح ص, محمود بن عبد الرحمن األسفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد
 -القلم دار ,المدخل لدراسة التوراة والعهد القد�م ال�ار, علي محمد على العهد القد�م من �اب إطالق الجزء على الكل,

 .114صم, 1990-هـ1410,األولى الط�عة, بیروت -الشام�ة الدار, دمشق
 .75, صوالنصران�ةدراسات في األد�ان الیهود�ة  ,الخلف العز�ز عبد بن سعود) 8(
 .331, صسفر التار�خ الیهودي, عرابي الحمید عبد رجا )8(
) التحر�ف �شكل عام أنواع وهي الز�ادة, النقصان, إخفاء الحق , حمل الكالم على غیر المعنى المراد, كتمان الحق, 9(

المدخل لدراسة التوراة والعهد  محمد علي ال�ار, الخلط بین الحق وال�اطل ,وقول كالم ظاهره حسن و�اطنه سيء و�اطل,
 .123,122ص ,القد�م
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أص�حت �شكلها األخیر كما هي اآلن وقد أكد القرآن حق�قة التحر�ف في عدة آ�ات ومن ذلك 

ْد َكاَن َفِر�ٌق ِمْنُهْم َ�ْسَمُعوَن َكَالَم للااَِّ ُثمَّ ُ�َحرُِّفوَنُه ِمْن َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُیْؤِمُنوا َلُكْم َوقَ قوله عز وجل(

 مجاهد قال �حرفونه, ثم()2(ورد في الجامع ألحكام القرآن, )1()َ�ْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َ�ْعَلُمونَ 

 إت�اعا احرام والحالل حالال الحرام فیجعلون  التوراة �حرفون  الذین الیهود علماء هم: والسدي

َفَوْ�ٌل ِللَِّذیَن َ�ْكُتُبوَن اْلِكَتاَب وقال عز وجل( )وعلموه عرفوه أي عقلوه, ما �عد من ألهوائهم,

ْم ْیِدیِهْم َوَوْ�ٌل َلهُ ِ�َأْیِدیِهْم ُثمَّ َ�ُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد للااَِّ ِلَ�ْشَتُروا ِ�ِه َثَمًنا َقِل�ًال َفَوْ�ٌل َلُهْم ِممَّا َكَتَبْت أَ 

َوِمَن الَِّذیَن َهاُدوا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّاُعوَن ِلَقْوٍم َآَخِر�َن َلْم وقال عز وجل( )3()ِممَّا َ�ْكِسُبونَ 

 ,)4()ااْحَذُرو َ�ْأُتوَك ُ�َحرُِّفوَن اْلَكِلَم ِمْن َ�ْعِد َمَواِضِعِه َ�ُقوُلوَن ِإْن ُأوِتیُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوإِْن َلْم ُتْؤَتْوُه فَ 

و�عترف  الیهود والنصارى �التحر�ف فقد ورد �أن التوراة الحال�ة ل�ست هي توراة موسى حتى 

تختلف �مضمونها الحالي عن  الوصا�ا العشر التي أجمع العلماء على أنها من توراة موسى

 .)5(سا�قه

إلى أن  )6(, فذهب جمهورهمواختلف العلماء في حدود التحر�ف هل شمل كل التوراة أو �عضها
ومقارنتها التوراة ز�د وغیر في معظمها تشهد بذلك الفروق والتناقضات الموجودة في األسفار 

�حق�قة  الدین الذي جاء �ه موسى عل�ه السالم والشرائع التي أمر بها بني إسرائیل  وسأذكر 
 أمثلة لتوض�ح ذلك:

مختار وما عداهم ال ق�مة له الكتاب المقدس �قوم على العنصر�ة  الیهود�ة وأنهم شعب هللا ال-1
 اعینكم بین قرعة تجعلوا ال و اجسامكم تخمشوا ال إلهكم للرب أوالد (أنتم )7(ورد في سفر التثن�ة

                                                           
 .75, آ�ة: ) سورة ال�قرة1(
 .3,ص2القرطبي, ج )2(
 .79, آ�ة: ) سورة ال�قرة3(
 .41, آ�ة: ) سورة المائدة4(
لف ) �قول العالم الیهودي سیلفر( التوراة الحال�ة ال تمثل توراة موسى األصل�ة , والوصا�ا العشر �شكلها ومضمونها تخت5(

و�قول األب  329, رجا عبد الحمید عرابي,صسفر التار�خ الیهوديعن الوصا�ا التي جاء بها موسى عل�ه السالم)  
د�غو(لقد تكونت أسفار موسى الخمسة من أقوال موروثة ألمم مختلفة جمعها محررون وضعوا تارة ما جمعوا جن�ا الى 

محمد وحدة مرك�ة تاركین للعین أمورا غیر معقولة وأخرى متنافرة)  یجادإغیروا شكل ما بهذه الروا�ات بهدف  وطوراً  ,جنب
 .135, صالعهد القد�مالتوراة و المدخل لدراسة  ,علي ال�ار

واإلمام القرطبي  وشیخ اإلسالم ابن ت�م�ة وتلمیذه ابن الق�م الجوز�ة, ) ممن قال بهذا القول العالم األندلسي ابن حزم6(
 .121, صالمدخل لدراسة التوراة والعهد القد�م, ال�ار علي محمد قرآن,صاحب تفسیر الجامع ألحكام ال

 .)2-1) اإلصحاح  الرا�ع عشر ,الفقرة  (7(
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 فوق  خاصا شع�ا له تكون  لكي الرب وقد اختارك إلهك، للرب مقدس شعب ألنك میت ألجل
�ه السالم من أن  األرض), وهذا یخالف ما جاء �ه موسى عل وجه على الذین الشعوب جم�ع

 ال�شر عبید هلل وأنهم سواس�ة في الحقوق وأكرم الناس عند هللا أتقاهم.
 �كون  نوح (وابتدأ) 1(التكو�ن سفر في تقوم التوراة عندهم على االنتقاص من األنب�اء فمثال ورد-2

بخالف توراة موسى التي تدعو إلى  خ�ائه), داخل وتعرى  الخمر من وشرب كرما وغرس فالحا
 إل�مان �األنب�اء جم�عهم واحترامهم.ا

تناقض األسفار نفسها وذلك أن الیهود والنصارى �عتمدون في الكتاب المقدس على ثالث -3
نسخ رئ�سة وهي السامر�ة والیونان�ة والعبر�ة وفیها ما فیها من االختالفات , ومثاًال على ذلك: 

 في والسالم الصالة علیهما إبراه�م ىإل آدم عهد من) الزمن�ة الفترة( األعمار مجموع أن ورد
 وفي سنة،) 2324( األعمار مجموع یبلغ السامر�ة التوراة وفي سنة،) 2023( یبلغ العبر�ة التوراة
 .)2(سنة)) 2200( یبلغ الیونان�ة التوراة

والتحر�ف أصاب الشر�عة والتار�خ ولكنه في الشر�عة أكثر ألن كثیرا من الحقائق التار�خ�ة 
 .)3(في الكتاب المقدس تتوافق مع مقررات القرآن الكر�مالموجودة 

ظل علماء الیهود فترة من الزمن �عتقدون أن كاتب تلك األسفار هو موسى عل�ه السالم, وفي 

تؤكد تحر�ف التوراة من قبل أشخاص  )4(القرنین الثامن عشر والتاسع عشر  ظهرت أ�حاث

وحروب تعرض لها الیهود, وكانت أخصب  , وذلك عبر قرون مدیدة تخللها سبيوفئات معینة

                                                           
 .20) اإلصحاح  التاسع عشر , الفقرة  1(
 �المدینة اإلسالم�ة الجامعة ,األسفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد ,قدح الرحمان عبد محمود )2(

 .346ص م,2001 هـ1421), 111( العدد -والثالثون  الثالثة السنة الط�عة, نورةالم
 .340,339, صسفر التار�خ الیهودي ,عرابي الحمید عبد رجا )3(
:"لم �كن دیوَرانت ج�مس و�ل�ام و �قول ول دیورانتو , 115, صالمدخل إلى دراسة التوراة والعهد القد�م ال�ار, علي محمد )4(

�عد عودتهم أن �ق�موا لهم دولة حر��ة ؛ ذلك أنهم لم �كن لهم من العدد والثروة ما �مكنهم من إقامة هذه الدولة  في وسع الیهود 
ولما كانوا في حاجة إلى نوع من اإلدارة �عترفون ف�ه �س�ادة الفرس علیهم و�هیئ لهم في الوقت نفسه سبیل الوحدة القوم�ة والنظام 

وعلى  حكم دیني �قوم كما كان �قوم حكم یوش�ا على المأثور من أقوال الكهنة وتقالیدهم ، ، فقد شرع الكهنة في وضع قواعد
، وشرع �قرأ علیهم من مطلع النهار إلى ن عالم، الیهود إلى اجتماع خطیر، وهو كاها عزرام دعق. 444أوامر هللا .وفي عام 

 ,قصة الحضارةرءون علیهم ما تحتو�ه ملفات هذا السفر"  منتصفه "سفر شر�عة موسى" وظل هو وزمالؤه الالو�یون س�عة أ�ام �ق
 تونس عام والعلوم، والثقافة للتر��ة العر��ة المنظمة لبنان، - بیروت الجیل، وآخر�ن, دار محُمود نجیب زكي الدكتور: ترجمة
 .369,366ص ,2ج م,1988 - هـ 1408: النشر
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ث نسخ رئ�سة وهي: العبر�ة و�عتمد الیهود على ثال )1(عهود التحر�ف في عهد السبي ال�ابلي

   .)2(ل�ست محل اتفاق عند الیهود والنصارى  والماسور�ة والیونان�ة, وهذا دلیل جلٌي على أن التوراة

الثاني المقدس لدى الیهود, و�عضهم یواز�ه  هذا الكتاب �عد المصدرالمصدر الثاني التلمود: 

ومعناه: : التعال�م أو الشرح والتفسیر, وهي مجموعة الشرائع الیهود�ة التي نقلها األح�ار  )3(�التوراة

وتسمى �التوراة  ,)5(الیهود وآداب د�انة تعل�م: أو )4(شرحا وتفسیرا للتوراة واستن�اطا من أصولها

رفة أو الشر�عة المكررة, (المتن) �معنى المع زأین ,األول :المشناهوهي تتكون من ج )6(الشفاه�ة

خوفا  )8(الفر�سیینون التلمود من قبل الحاخامات , ودُّ )7(�معنى اإلكمال الجمارا(الشرح)والثاني 

على الشر�عة الشفه�ة من الض�اع ومن ثم تعاقبت الشروح على المشناه على فترات طو�لة امتدت 

, وهو قسمان التلمود ال�ابلي )9(عد الم�الد إلى أواخر القرن السادس �عد الم�الدمن القرن الثاني �

 .)10(خامات فلسطینوالذي قام بتدو�نه حاخامات �ابل والثاني التلمود الفلسطیني  وقام بتدو�نه حا

 التوراة والتلمود وأثرهما  في تكو�ن الشخص�ة الیهود�ة:

                                                           
ید نبوخذ  نصر الكلداني في  ىعل ,�ه أسر یهود مملكة یهوذا القد�مة) السبي ال�ابلي: هي فترة في التار�خ الیهودي تم ف1(

ق.م.، والمرة الثان�ة في  597�ابل في العراق القد�مة حیث قام نبوخذ نصر بإجالء الیهود من فلسطین مرتین؛ مرة في عام
 .258,257ص,موجز تار�خ الیهود والرد على �عض مزاعمهم ال�اطلة ,قدح الرحمن عبد محمود .ق.م,586عام 

) النسخة العبر�ة هي المقبولة والمعتبرة لدى الیهود وجمهور علماء البروتستانت النصارى وهي مأخوذة من الماسور�ة 2(
وما ترجم عنها, النسخة الیونان�ة وهي المعتبرة لدى النصارى الكاثول�ك واألرثوذكس وهي التي تسمى الس�عین�ة وما ترجم 

دراسات في األد�ان الیهود�ة  الخلف, سعود ,المعتبرة والمقبولة لدى الیهود السامر�ین عنها, والنسخة السامر�ة وهي
 .96, صوالنصران�ة

 .9,صالتلمود وأثره في ص�اغة الشخص�ة الیهود�ة هللا, عبد عودة عبد عودة )3(
 .344ص ,سفر التار�خ الیهودي ,عرابي الحمید عبد رجا )4(
 .100,صالیهود�ة والنصران�ة دراسات في األد�ان سعود الخلف, )5(
 .50, ترجمة عن العبران�ة, ,صالتلمود أصله تسلسله آدا�ه مو�ال, شمعون  دكتور )6(
 .121ص, ,دراسات في األد�ان الیهود�ة والنصران�ة )7(
مور, وهي واحدها فر�سي، وهي كلمة آرام�ة تعني ومعناها " المنعزلون أو المفروزون ذو الرأي والعلم �األ ) الفر�سیون:8(

وهم �شكلون أغلب�ة  تؤمن �سائر كتب العهد القد�م مع التلمود، و�عتبرون التلمود هو الوحي الشفوي المنزل على موسى,
, والحاخامات: 361,360صرجا عبد الحمید عرابي, ,التار�خ الیهودي سفر ,142,صدراسات في األد�ان ,الیهود الیوم

 .9,ص4,جتكملة المعاجم العر��ةعلماء الیهود, جمع حاخام و�عني حبر یهودي، ر�اني وهم 
 .15,ص,  الشخص�ة الیهود�ة في ص�اغةالتلمود وأثره  هللا, عبد عودة عبد عودة )9(
 .17,12,ص الشخص�ة الیهود�ةفي ص�اغة التلمود وأثره , عودة عبد هللا )10(
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أثرهما في جم�ع جوانب  الشخص�ة الیهود�ة ,وسأقتصر  ین المنهلین, وظهربهذ تأثر الیهود جداً 

 على الجانب العقدي والخلقي, مع ذكر أمثلة من التوراة والتلمود لكل منهما.

 اإلله�ة ووصفها �ما ال یلیق بها : تر�ى الیهود على اإلساءة إلى الذات الجانب العقديأوال: 

 في فاستراح عمل، الذي عمله من السا�ع یومفي ال هللا (وفرغ) 1(التكو�ن سفر في وردكالتعب فقد 

 الشر على الرب (فندم )2(الخروج سفر ورد في ) والندم ,عمل الذي عمله جم�ع من السا�ع الیوم

( أن هللا یندم على تركه الیهود في حالة التعاسة حتى )3(�شع�ه) وجاء في التلمود �فعله إنه قال الذي

 ه دمعتان في ال�حر, ف�سمع دو�هما من أقصى العالم انه یلطم و��كي كل یوم فتسقط من عین�

لب األح�ان فتحصل الزالزل), ونسبوا البنوة غإلى أقصاه  وتضرب الم�اه وترتجف األرض في أ 

وولدت لهم  وحدث لما ابتدأ الناس �كثرون على وجه األرض,( )4(إل�ه فقد ورد في سفر التكو�ن

حسنات فاتخذوا ألنفسهم نساء من كل ما اختاروا),  أن أبناء هللا رأوا بنات الناس أنهن بنات,

وف�ما یتعلق �األنب�اء فالتوراة ملیئة بنس�ة ما ال یلیق إلى األنب�اء من الصفات واألفعال القب�حة 

 اصطفاهم هللا وأن وتقوى، وورعا دینا الناس أكمل السالم علیهم األنب�اء أن ف�ه الشك اومم

 .والرذائل الق�ائح من وعصمهم وكملهم وحفظهم ورعاهم

 َوُألْغِوَ�نَُّهمْ  اَألْرضِ  ِفي َلُهمْ  ُألَز�َِّننَّ  َأْغَوْ�َتِني ِ�َما َربِّ  َقالَ ومن األدلة على ذلك قوله تعالى(

فقد قررت هذه اآل�ة أن إبل�س قد عزم على إغواء  )6(اْلُمْخَلِصیَن) ِمْنُهمُ  ِعَ�اَدكَ  ِإال (و )5(َأْجَمِعیَن)

 ذلك فإن فهدیته، بتوف�قك أخلصته على المخلصین أي منولكنه ل�س له سلطان اد هللا كلهم ع�

و�دخل في المخلصین  األنب�اء الذین اصطفاهم هللا  )7(�ه لي طاقة وال عل�ه لي سلطان ال ممن

 .عز وجل لحمل رسالته ودعوة الناس إلى ع�ادته 

                                                           
 ., الفقرة الثان�ة) اإلصحاح الثاني1(
 .قرة الرا�ع عشرة, الف) اإلصحاح الثاني والثالثین2(
ترجمة یوسف  ,نقال عن الكنز المرصود في قواعد التلمود  ,25,صالشخص�ة الیهود�ةفي ص�اغة التلمود وأثره ) 3(

 .55نصر هللا,ص
 .) اإلصحاح السادس, من الفقرة األولى إلى الفقرة الرا�عة4(
 .39, آ�ة: ) سورة الحجر5(
 .40, آ�ة: ) سورة الحجر6(
 .103,ص17, جالقرآنآي جامع الب�ان في تأو�ل , ي الطبر  جر�ر ابن)7(
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 ومن األمثلة على اتهام الیهود أنب�اء هللا عز وجل �النقص :

(وحدث جوع في األرض ) 1(نبي هللا إبراه�م عل�ه السالم �الكذب, ورد في سفر التكو�ن اتهامهم-1

فانحدر إبرام (إبراه�م) إلى مصر لیتغرب هناك ألن الجوع في األرض كان شدیدا وحدث لما قرب أن 

رآك  یدخل مصر أنه قال لساراي (سارة) امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر ف�كون إذ

المصر�ون أنهم �قولون هذه امرأته ف�قتلونني و�ست�قونك ,قولي انك أختي ل�كون لي خیر �سب�ك 

  اتهام النبي داود عل�ه السالم )2(وورد في سفر صموئیل وتحیى نفسي من أجلك),

(وكان في وقت المساء أن قام داوود وتمشى على سطح بیت الملك فرأى من على )3(�الزنا

تحم وكانت المرأة جمیلة المنظر جدا, فأرسل داود رسال وأخذها فدخلت إل�ه السطح امرأة تس

واضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بیتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود 

قة أنها حبلى), ومّما سبق یتضح المسار الذي نشأ عل�ه أج�ال الیهود الذي �قوم على العال

, والنظرة المعوجة إلى األنب�اء مما یدفع الفرد الیهودي والجماعة خالقالفاسدة بین المخلوق وال

الیهود�ة إلى إت�اع الهوى والنزول عند مقررات العقل وتقد�س ال�اطل, ألن توراتهم المحرفة ع�ارة 

 عن أهواء ص�غت ص�اغة أدب�ة والقت قبوًال عند قلوٍب مطبوع علیها �الكفر.

توراة والتلمود النفس�ة غیر السو�ة لدى الیهود من خالل الدعوة : رسخت الالجانب الخلقيثان�ا: 

 ألنهم هللا أح�اء إسرائیل بنو ()4(المشنا, ورد في سفر العنصر الیهودي �النس�ة إلى غیرهإلى نقاء 

 في االسم بهذا سماهم قد نفسه هللا أن وهو الحب، هذا على أعظم برهان هناك بل أبناءه، یدعون 

 ماله لألمي یرد لیهودي ذن�اً  �غفر (أنتم أوالد للرب إلهكم) وورد في التلمود ( التوراة في قوله

 غیر من الصالح (اقتل التلمود وفي, )5(األجانب) من المفقودة األش�اء رد جائز وغیر المفقود،

                                                           
 .)15-10, من الفقرة (12) اإلصحاح 1(
یرى الكتاب المقدس إن صموئیل واحد من ك�ار األنب�اء وأنه كاتب هذه السفر فسمي �اسمه ,أو ألنه یتحدث  ) صموئیل:2(

 الط�عة, والتوز�ع للنشر األكاد�میون اموك, ترجمة سعدون الس ,العهد القد�م دراسة نقد�ة ,محمود سري  المدرس,عليعنه, 
 .181,180ص م,2007-هـ1427, األولى

 .)5-2, من الفقرة (11) اإلصحاح 3(
, وصا�ا اآل�اء, الفصل الثالث, 50, صالتلمود أصله تسلسله آدا�ه مو�ا�ال, شمعون  ) المشنا: أي نصوص التلمود,4(

 الفقرة الثامن عشرة.
الكنز المرصود في  , نقال عن373,صاألسفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم قدح, محمود عبد الرحمن )5(

 .90-81ترجمة یوسف نصر هللا , ص, قواعد التلمود

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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د (إذا وج)2(ورد في سفر التثن�ة أن التوراة تحرم الزنا بین الیهود أنفسهم غر�ب, وال)1(اإلسرائیلیین)

رجل مضطجعا مع امرأة زوجة �عل �قتل االثنان الرجل المضطجع مع المرأة) وورد في سفر 

( التزن ال تشته امرأة قر��ك) و�حث التلمود على الزنا �غیر الیهود�ات (للیهود الحق ) 3(الخروج

 .)4(في اغتصاب النساء غیر الیهود�ات, وللیهودي أن �سلم نفسه للشهوات إذا لم �مكنه مقاومتها)

 المصدر الثالث: بروتكوالت حكماء صهیون 

 التوراة(سا�ق�ه عن خطورة �قل ال ثالثا كتا�ا للیهود أن والمؤرخین واألكاد�میین ال�احثین �عض یرى 

 ورسم العالم�ة الس�اسات تشكیل في عل�ه �عتمدون ) صهیون  حماء بروتكوالت(یدعى) والتلمود

 رأسهم وعلى الكتاب �عض یرى  بینما, )5(ملها�أك األرض شعوب على الس�ادة لتحقیق الطر�ق

, )7(العرب على �الضرر عادت حق�قة ال خرافة البروتكوالت أن )6(المسیري  الوهاب عبد الدكتور

 ضد یهود�ة مؤامرات من الحدیث العصر في حصل وما المعاصر عالمنا في نراه ما أن والظاهر

 �قول والذي األول القول كفة ترجح كبیرة إشارة �عطینا, خصوصا المسلمین وضد عموما ال�شر�ة

 .المعاصر واقعنا و�ین مضامینها بین التالزم لشدة  للیهود البروتكوالت نس�ة �صحة

 :صهیون  حكماء  بروتكوالت معنى

 أو أصل�ة مسودة مؤتمر، محضر: معناه إنجلیز�ة كلمة وهو بروتوكول، واحده جمع: بروتوكوالت

 الصهاینة من مجموعة على صهیوني زع�م ألقاها محاضرة ئقوثا بها والمراد, معاهدة ملحق

                                                           
 .373ص ,) المصدر السابق1(
 .22, الفقرة 22) اإلصحاح 2(
 .17الى 14, الفقرة من 20) اإلصحاح 3(
 .341ص العهد القد�م,المدخل إلى دراسة التوراة و  ال�ار, علي محمد )4(

ممن �قول بهذا الرأي الكاتب المصري ع�اس محمد العقاد والمترجم محمد خل�فة التونسي والمؤرخ اللبناني عجاج  (5)
العبر�ة بجامعة عین شمس,  الدراسات أستاذ السروي  السید القاهرة و بجامعة العبري  األدب أستاذ ر��ع آمال. نو�هض و د

) �قلم عثمان الوثائق صحة أكدت الجار�ة األحداث: ر��ع. خ�ال؟ د أم حق�قة صهیون  حكماء تبروتوكوالمقال �عنوان (
 م.24/12/200بتار�خ 15زكي و أنصاف أنور, مجلة الجز�رة, العدد 

 في المتخصصین أبرز من �عد إسالمي ال�حیرة, وهو مفكر �محافظة دمنهور في 1938 عبد الوهاب المسیري: ولد عام(6)
 الشهادات من كثیر على ح�اته في حصل. المعارضة المصر�ة كفا�ة حركة مؤسسي أحد وهو الصهیون�ة، كةالحر  تار�خ

 مع طو�ل صراع �عد سنة س�عین عن ،2008عام  �القاهرة، فلسطین مستشفى في القدس, توفي جائزة آخرها كان والجوائز،
 م.1/3/2015, بتار�خ موقع الجز�رة نتالسرطان, 

 .5م,  ص2003 -الثالثة الط�عة, القاهرة الشروق  دار ,روتكوالت والیهود�ة والصهیون�ةالبالمسیري,  )(7
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 الذي المؤتمر في ذلك وكان, عل�ه والس�طرة للعالم إخضاعهم في علیها و�سیروا بها، ل�ستأنسوا

 الصهاینة أعتى من ثالثمائة نحو  حضره والذي) م1897( سنة سو�سرا في �ال مدینة في عقد

 .)1(معین كاتب لها �عرف وال یهود�ة، جمع�ة خمسین �مثلون 

 من الخاصة إال محتو�اتها أحدٌ  �عرف وال سر�ة، مخابئ في مودعة البروتوكوالت هذه وكانْت  

 - هللا شاء حتى منظم، تخط�ط وحسب بهدوء، بها جاء ما تنفیذ على �عملون  الذین الیهود،

 .)2(والداني القاصي فَعَرفها للناس، فیها ما وكشف فضَحها،  تعالى

, التكرار من كثیر و�ها التألیف، دق�قة غیر ولكنها بروتوكوًال، وعشرون  أر�عة روتوكوالتالب وعدد

 .)3(یهود�ة حكومة وتدیرها الیهود، لسلطان تخضع عالم�ة، وحدة إقامة البروتوكوالت هذه وهدف

 :صهیون  حكماء بروتكوالت ظهور  تار�خ

 هذه على اطلعت فرنس�ة امرأة أن لكوذ) م1901( سنة في) البروتوكوالت( الوثائق هذه اكتشفت

 في السر�ة الماسون�ة أوكار من وكر في الصهاینة رؤساء أكابر من بزع�م اجتماعها أثناء الوثائق

 بید الوثائق هذه ووقعت, �ه تفر ثم الوثائق هذه �عض تختلس أن المرأة هذه فاستطاعت �ار�س،

 شعر إن وما -فیتش ن�قوال أل�كس دعىو� -)4(الق�صر�ة عهد في الشرق�ة روس�ا أع�ان كبیر -

 إلى ترجمتها ثم ومن بدراستها قام والذي الروسیین األد�اء أحد إلى بدوره سلمها حتى بخطورتها

 من ید�ه بین ما على بناء مستقبل�ة ألحداث توقعاته �عض المقدمة في بین وقد, الروس�ة اللغة

 وتأس�س والثان�ة األولى العالم�ة الحرب بونشو  اإلسالم�ة والخالفة روس�ا سقوط ذلك ومن وثائق

 .)5(األحداث من وغیرها فلسطین في للیهود دولة

                                                           
 .125, , صدراسات في األد�ان الیهود�ة والنصران�ةالخلف,  سعود (1)
 م.17/9/2013) , موقع األلوكة , بتار�خ )1بروتكوالت حكماء صهیون( قرشي, مقال �عنوان( العز�ز عبد عمر(2)
 بق.المصدر السا (3)
 ق�ام وحتى م1547 في الق�صر للقب الرا�ع إ�فان اتخاذ بین الروس�ة للدولة الرسمي االسم الق�صر�ة: هو ) روس�ا(4

 العر��ة المؤسسة ,موسوعة الس�اسةالك�الي,  الوهاب عبد م,1721 عام الروس�ة اإلمبراطور�ة بإنشاء العظ�م �طرس
 .295-293,ص1ج لبنان, -بیروت, والنشر للدراسات

 .126, صدراسات في األد�ان الیهود�ة والنصران�ة, الخلف سعود )(5
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  الیهود فشن قلیلة، نسخاً  الروس�ة �اللغة) م1902( سنة في مرة ألول البروتكوالت ط�عت وقد

 سرقتها أو بإخفائها إما الیهود �قوم ط�اعتها یتم مرة كل في وكذلك,  مسعورة حمالت ضدها

 .)1(أسرارهم وتكشف أمرهم �فتضح أن خش�ة

 والفرنس�ة، األلمان�ة, اإلنجلیز�ة منها كثیرة بلغات ط�ع أنه إال الكتاب احتواء الیهود محاوالت ومع

 سنة وط�ع العر��ة إلى مرة ألول الكتاب ترجم اإلنجلیز�ة) م1921( ط�عة ومن واإل�طال�ة،

 تار�خ بها شرح �مقدمة له قدم وقد )2("ونسيالت خل�فة محمد" األستاذ مترجمه ید على) م1951(

 .)3(الدول من كثیر في وتغلغلهم المعاصر وحالهم الیهود حال من شیئاً  وذكر الكتاب

 :الیهود�ة الشخص�ة تكو�ن في  وأثرها البروتكوالت

 التوراة من وتصوراته أصوله �ستمد عقلي نتاج هي وٕانما مقدسا كتا�ا تعتبر ال البروتكوالت إن

 وعقد�ا خلق�ا الیهود�ة الشخص�ة صناعة في مهما دورا لعبت وقد, التلمود وضالالت رفةالمح

 :ذلك على األمثلة ومن, وس�اس�ا

 

 : الخلقي الجانب في: أوال

 األخرى  الشعوب بین �سعى الیهودي الشخص أن مضمونه ما التاسع البروتكول في ورد 

 تعملون، فیها التي �األمة الخاصة األخالق إلى خاًصا التفاًتا توجهوا أن عل�كم(,خلق�ا بإفسادها

 هذه تخضع و�هذا تماسًكا، األخالق أشد تغّیروا حّتى سنوات عشر مضي األمر �ستغرقكم ولن

 إلى غیره و�جر الرذائل �مارس فاسداً  نفسه الیهودي كان إذا إال یتم ال األمر وهذا ,)4(.)لنا األّمة

 یر�د كما بتس�سه وقام عقله على وس�طر الیهودي همن تمكن فخها في  سقط إذا حتى فعلها

 .�كاملها المقصودة األمة على الس�طرة تتم حتى وهكذا

 :الس�اسي الجانب في: ثان�ا

                                                           
 .127ص والنصران�ة, الیهود�ة األد�ان في دراسات, الخلف سعود )(1

 لم أجد له ترجمة. (2)
 .128ص, والنصران�ة الیهود�ة األد�ان في دراسات(3) 

 .144-143, ص, بروتكوالت حكماء صهیون التونسي خل�فة محمد )(4
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 على وتحثه بل یهودي غیر جنس أي تجاه العنف على الیهودي الشخص البروتكوالت تر�ي

 إن( )1(السا�ع البروتكول في ردو , االنقال�ات وٕاحداث الفتن وٕاشعال الحروب إثارة في المساهمة

 ثروات نهب وهي( الذكر سا�قة الخطط إلتمام ضرور�تان البول�س�ة القوة وز�ادة الج�ش، ضخامة

 صعال�ك ط�قة جانبنا إلى �كون  أن بدّ  ال لذلك ,والزراعة الصناعة على والس�طرة اآلخر�ن

 المجاورة الدول فسندفع دولة، أيّ  عارضتنا لو ,ألغراضنا مخلص و�ول�س كثیر وج�ش ضخمة،

 ذلك على فسنجیب ضدنا االتحاد فقروا الجیران هؤالء غدر وٕاذا.. علیها الحرب إعالن إلى لها

 طر�ق عن السلطة على سنحصل()2(عشر الخامس البروتكول في وورد.) عالم�ة حرب بخلق

 وسنق�ض ،األقطار جم�ع في واحد وقت في ستحدث التي المفاجئة الس�اس�ة االنقال�ات من عدد

 سبق مما �فهم.) الشعوب حكم عن عاجزة أنها رسمً�ا حكوماتها إعالن عند �سرعة السلطة على

 والعنف القتل إلى سیلجأ و�التالي االنتقام وحب اآلخر�ن �غض على ینشا الیهودي أن كیف

 .اإلرهاب صور وجم�ع

 

 

 المطلب  الثاني: البیئة والتار�خ:

مختلفة  والبیئة التي عاشوها في أوساط متعددة وتحت حكم أممٍ  كان للتار�خ الذي مر �ه الیهود

ملحوظا في نفسیتهم وطر�قة تفكیرهم واكتساب �عض السمات السلب�ة, وسنحاول من خالل  أثراً 

لتعرف على انعكاس ذلك على لالوقوف على أهم المحطات التار�خ�ة التي مر بها الیهود 

 شخصیتهم.

                                                           
 .140-139ص ,صدر السابقالم )(1

 .171المصدر السابق, ص(2) 
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كان �ع�ش النبي �عقوب عل�ه الصالة  ل�ه الصالة والسالم :الفترة األولى في زمن �عقوب ع

ن إها الزاهي, ولذا فوّ �عیدا عن المدینة بنمط ح�اتها المختلف وج )1(والسالم  و�نوه في ال�اد�ة

 المستوى االجتماعي اتسم �عدة صفات:

, وهي )2(تعني الشدة والصال�ة وقلة الرحمة والتهاون �ما یلحق الغیر من األذىو  القساوة:-1

 .)3(نتیجة حتم�ة لكل من استقر في منطقة البراري  نا�عة من صال�ة القلب وعدم لینه, وهي

ضد الرقة واللین وعدم اإلحساس �الغیر مما یؤدي إلى خشونة معه في القول وهي  :الغلظة-2

ثمرة الع�ش الصعب ال�عید , وهي تن�ع من شدة القلب وعدم شفقته على الناس, وهي )4(والفعل

 الوسائل األكثر راحة. عن

والتي تتمیز �اللیونة في التعامل والسهولة  ,)5((مصر) الجفاء لعدم االتصال �أهل المدینة-3 

, فهذه األمور لعبت دورًا في نشوء �عض األخالق ال�غ�ضة في أوالد �عقوب )6(والرفق في الغالب

یتأثرا بذلك حفظا من هللا الم لم ال أن النبیین العظ�مین یوسف و�عقوب علیهما السإعل�ه السالم,  

 , ولما �حظونه من مع�ة إله�ة خاصة �حظاها كل نبي. عز وجل

 وقبل الدخول إلى مصر �أمور: عل�ه السالم فقد تمیز عهد بني �عقوب وعلى المستوى األخالقي

: الذي تمثل في مؤامرتهم على قتل أخیهم یوسف عل�ه السالم الذي كان �حظى )7(الحسد -1

 ة كبیرة من أبیهم �عقوب عل�ه السالم فقرروا قتله لیخلو لهم جو األبوة واالهتمام الخاص,�منزل

ِإْذ َقاُلوا َلُیوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبیَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَ�ٌة ِإنَّ َأَ�اَنا َلِفي َضَالٍل قال عز وجل(

                                                           
"" أي ال�اد�ة , وكانوا �سكنون أرض العر�ات من �الد وجاء �كم من البدوالبن كثیر (" قصص األنب�اء) جاء في 1(

 .355,ص1الخلیل) ج
 .30, صتهذیب األخالق مسكو�ه, بن , �عقوب180,ص15, جلسان العربمنظور,  ابن(2) 

 .38ص ,جذور الفتنة أج�ال بني إسرائیل األولى كر,� عصمت محمد )3(
 .450,ص2, ج, المص�اح المنیر في غر�ب الشرح الكبیر للرافعي, الفیومي449,ص7, جلسان العرب ,منظور ابن(4)

 الدین جالل), ادخلوا مصر إن شاء هللا آمنین) سمیت مصر �المدینة قال عز وجل على لسان یوسف عل�ه السالم (5(
 - العر��ة الكتب إح�اء دار, إبراه�م الفضل أبو محمد:  تحقیق ة,حسن المحاضرة في تار�خ مصر والقاهر السیوطي,

 .10,ص1,جم1967 - هـ 1387, األولى الط�عة, مصر – وشركاه الحلبي ال�ابي ع�سى
 .) ألهل المدینة سمات  تختلف عن أهل ال�اد�ة ومن ذلك اللیونة والسهولة في التعامل6(
المفردات في  األصفهاني, الراغب: تمّني زوال نعمة من مستحق لها، ور�ما كان مع ذلك سعي في إزالتها, ) الحسد7(

 .234, صغر�ب القرآن
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ْن َ�ْعِدِه َقْوًما ًضا َیْخُل َلُكْم َوْجُه َأِب�ُكْم َوَتُكوُنوا مِ اْقُتُلوا ُیوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأرْ (و)1()ُمِبینٍ 

 لكم أب�كم مح�ة في یزاحمكم الذي هذا: �قولون ( )3(ورد في تفسیر القرآن العظ�م, )2()َصاِلِحینَ 

 تستر�حوا األراضي من أرض في تلقوه أو تقتلوه �أن إما وحدكم، لكم لیخلو أب�كم، وجه من أعدموه

 .) صالحین قوما �عده من وتكونوا �أب�كم أنتم لواوتخ منه،

: إن هّم إخوة یوسف �قتله دلیل على ضیق األفق  , ألنهم بذلك الجهل وضیق األفق-2

سیز�دون من حب �عقوب عل�ه السالم  البنه , بل واستخدموا الكذب والمكر إلخفاء جر�متهم  

ورد في , )4()َجاُءو َأَ�اُهْم ِعَشاًء َیْ�ُكونَ وَ وتظاهروا �ال�كاء وقت رجوعهم إلى أبیهم قال عز وجل(

 ومن اخت�ار, مجال ف�ه لإلنسان ل�س فطري, غر�زي  طب�عي انفعال وال�كاء() 5(تفسیر الشعراوي 

 �ستر وال عین�ه، من و�قر�ه ر�قه ب�عض �أتي أو عین�ه، �فرك �أن یت�اكى، فهو �فتعله أن یر�د

  ..)6()ال�كاء �مثلون  عشاء أ�اهم ءواجا لذلك خافتا؛ الضوء �كون  أن إال ذلك

 فمحاه، النهار ب�اض �ق�ة اللیل سواد خالط إذ العشاء وقت في جاءوه أي() 7(وفي تفسیر المنار

َقاُلوا َ�ا َأَ�اَنا ِإنَّا َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ) وقال عز وجل (ی�غون  �ما ل�قنعوه ی�كون  كونهم حال

ْئُب َوَما َأْنَت ِ�ُمْؤِمٍن َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقینَ ُیوُسَف ِعْنَد َمَتاِعنَ  َوَجاُءو َعَلى َقِم�ِصِه (و) 8()ا َفَأَكَلُه الذِّ

َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْبٌر َجِمیٌل َوللااَُّ اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ   ()9()ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ

هو الذي  نفسه الدم وكأن للم�الغة المصدري  الوصف �عطي أن هنا س�حانه الحق وشاء

                                                           
 .8, آ�ة: ) سورة یوسف1(
 .9, آ�ة: ) سورة یوسف2(
 .319,ص4) ابن كثیر, ج3(
 .16, آ�ة:) سورة یوسف4(
 �محافظة غمر میت مركز دقادوس �قر�ة ,م1911 سنة ولد سابق ,مصري ) الشعراوي: عالم دین ووز�ر أوقاف 5(

و�عد من أشهر المفسر�ن في  م,1943 عام إلى,م1937 عام من الشر�ف األزهر في تعل�مه وتلقى �مصر, الدقهل�ة
 اسم تحت الكر�م القرآن حول خواطره الیوم أخ�ار دار وط�عت ,فقد كان له أسلو�ه الخاص في التفسیرالعصر الحدیث , 

 م1998توفي سنةملیون جنیهًا ,  13الشعراوي, كان معروفًا �الكرم والجود واإلحسان إلى الناس حیث بلغت تبرعاته  تفسیر
التفسیر والمفسرون في غرب السلمي,  الكعبي طرهوني بن الناصر عبد بن رزق  بن , المصري,محمد89عن عمر یناهز 

 .472-467هـ, ص 1426 -,األولى الط�عة, السعود�ة ��ةالعر  المملكة والتوز�ع، للنشر الجوزي  ابن دار ,أفر�ق�ا
 .6682,ص11, جتفسیر الشعراوي , الشعراوي  متولي محمد )6(
 .220,ص 12) محمد رشید رضا ,ج7(
 .17, آ�ة:) سورة یوسف8(
 .18, آ�ة :) سورة یوسف9(
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 ظهور في م�الغة الكذب �اسم ووصفه الدم فنّكر وما أبلغ الجملة في التعبیر عن كذبهم, )1()كذب

 .)2(�عینه الكذب هو كأنه حتى دمه أنه دعوى  في كذبهم

 الفترة الثان�ة: في زمن فرعون:

العالقة  , وكانت )4(وذلك في زمن فرعون  )3(ائمة على تعدد اآللهةكانت الد�انة السائدة في مصر ق 

 فلما الغر�اء، مساكنة �حبون  ال فرعون  آل من المصر�ون  وكانبین المصر�ین واإلسرائیلیین متوترة 

 في یت�سطون  كثروا إذا أنهم �علم كان ألنه األمر؛ مغ�ة خاف إسرائیل شعب نمو فرعون  رأى

الشاقة كصنع الطوب لبناء  األعمال و�كلفهم �ستذلهم فطفق ،المصر�ین و�زاحمون  األرض

 مع ظلوا ولكنهم االنقراض، إلى �األمة و�فضي النسل �قلل الذل �أن لعلمه )5(والبرابي اله�اكل

 هذا مع وأنهم نسال، یزدادون  المصر�ون  فلما رآهم الحكام )6(و�كثرون  یتناسلون  االستذالل

 على فعملوا واإل�اء األثرة وعندهم المصر�ین، �مازجون  وال وتقالیدهم، عاداتهم على محافظون 

 .)7(إناثهم واستح�اء ذكرانهم، �قتل انقراضهم

ْیَناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َ�ُسوُموَنُكْم وجل( , قال عز)8(إجمال تلك األحداث في القرآن أبدع ولقد  َوإِْذ َنجَّ

 من والمراد )9()َ�َالٌء ِمْن َر�ُِّكْم َعِظ�مٌ  َ�ْسَتْحُیوَن ِنَساَءُكْم َوِفي َذِلُكمْ ُسوَء اْلَعَذاِب ُیَذ�ُِّحوَن َأْبَناَءُكْم وَ 

 وأوفق أظهر الوجه وهذا �النساء مقابلته بدلیل الرجال �ه أر�د: وقیل الیهود أطفال قیل األبناء

 كان ناثلإل واالستح�اء ,الك�ار �ه �قصد إنما واالستئصال المحق أن المظنون  إذ األمم �أحوال

 األسر �حكم اإلجا�ة من بداً  یجدن وال أعراضهن على �عتدوا أن وهو خبیثا منه المقصد

                                                           
 .6889,ص11,ج تفسیر الشعراوي ) 1(
 .220,ص12ج ,تفسیر المنار, رضا رشید محمد )2(
 .584, صأطلس األد�ان, المغلوث أحمد بن عبدهللا بن سامي )3(
 منفتاح الملك هو موسى فرعون  أن القد�م المصري  �التار�خ �عنون  ممن كثیر لدى والراجح( المراغي تفسیر في ورد )4(

 .21ص,9ج,المراغي مصطفى بن أحمد), اإلله �سلیل یلقب وكان
موقع  موسوعة تار�خ تكسیر,  كجمع جمعت ولكنها �ار�اي ومفردها ه�كل امعناه معابد، تعنى ق�ط�ة ) البرابي: كلمة9(

 .www.coptichistory.org, بإشراف عزت اندراوس,  أق�اط مصر
 .259,ص1جتفسیر المنار,  )6(
 .259,ص1,جالمنار تفسیر, رضا رشید محمد )7(
 .491,ص1, , جالتحر�ر والتنو�ر, ابن عاشور) 8(
 .49, آ�ة: ) سورة ال�قرة9(
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, وقد استعبد فرعون بني إسرائیل �معنى طلب منهم أن �عتبروه هو الرب قال عز )1(واالسترقاق

یِن َوَقاَل ِفْرَعْوُن َ�ا َأیَُّها اْلَمَألُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیرِ وجل( ي َفَأْوِقْد ِلي َ�ا َهاَماُن َعَلى الطِّ

ي َألَُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذِبینَ   .)2()َفاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوإِنِّ

فقد أعلن  هللا، لعنه القب�حة لنفسه اإلله�ة دعواه في وافترائه وطغ�انه فرعون  كفر عن تعالى یخبر

ه ال �علم بإلٍه غیره وال یلزم من ذلك عدم وجوده , وهو بذلك �ستدرج قومه كي أمام قومه أن

حتى إن لم یجده هنالك ظهر  -مقر اإلله في زعمه -�صدقوه , وعزم على  الصعود إلى السماء

 شأن ، والتسل�م �السكوت ، والهذ�ان الهراء هذا قومه قابل وقد ,)3(كذب موسى عل�ه السالم

 إلى ألنه دعاهم وذلك ,)5()فأطاعوه قومه (فاستخف: تعالى هللا قال, )4(الجبناء الجهالء

 .)6(أذهانهم وسخافة عقولهم �قلة ذلك إلى فأجابوه �اإلله�ة، له االعتراف

 َوِمنْ  َتْأِتَیَنا َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ُأوِذیَنا َقاُلوا(وجل ولقد عانى بنو إسرائیل من األذى ما عانوه قال عز 

ُكمْ  ُیْهِلكَ  َأنْ  َر�ُُّكمْ  َعَسى َقالَ  َناِجْئتَ  َما َ�ْعدِ  ) 7()َتْعَمُلونَ  َكْیفَ  َفَیْنُظرَ  اْألَْرضِ  ِفي َوَ�ْسَتْخِلَفُكمْ  َعُدوَّ

وقد تركت هذه الفترة ط�اعا معینة استقرت في الیهود وكان  ,)8(و�عده إ�اك هللا إرسال قبل من أي

 فترات الحقة ومن ذلك: يلها ما �عدها ف

: لم �قبل  بنو إسرائیل ف�ما بینهم وهم المستضعفون بإمالءات ابل�ة االستع�اد للغیرقو الذل-1

, إلى أن  جاءهم موسى )9(فرعون علیهم فقد كانوا على دین آ�ائهم �عقوب و�وسف علیهما السالم

                                                           
 .493,492,ص1,جالتحر�ر والتنو�ر) 1(
 .38, آ�ة: ) سورة القصص2(

 .123,ص20,جالتحر�ر والتنو�ر, 132,ص15ج ,, روح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثاني)األلوسي(3
 .408,ص10,جالتفسیر الوس�ط, طنطاوي  )(4
 .54, آ�ة: ) سورة الزخرف5(
 213,ص6, ج تفسیر القرآن العظ�م, كثیر ابن)6(
 .129, آ�ة: ) سورة األعراف7(
" = (أوذینا) استعینوا �اهلل واصبروا( �قول تعالى ذكره: قال قوم موسى لموسى، حین قال لهم " تفسیر الطبري ) ورد في 8(

لذكور حین ) ، �قول: من قبل أن تأتینا برسالة هللا إلینا، ألن فرعون كان �قتل أوالدهم امن قبل أن تأتینا�قتل أبنائنا = (
) ، �قول: ومن �عد ما جئتنا برسالة هللا، ألن فرعون لما غلبت سحرته، وقال ومن �عد ما جئتناوقوله: (, أظله زمان موسى.

 .43,ص13ابن جر�ر الطبري ,ج, للمأل من قومه ما قال، أراد تجدید العذاب علیهم �قتل أبنائهم واستح�اء نسائهم.)
انت معاشرة اإلسرائیلیین للمصر�ین حسنة زمنا طو�ال غیر أن اإلسرائیلیین قد حافظوا على (وكالتحر�ر والتنو�ر) ورد في 9(

 .491,ص1دینهم ولغتهم وعاداتهم فلم �عبدوا آلهة المصر�ین) الطاهر بن عاشور, ج
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, إال أن الجو السائد والسلطة القائمة )1(عل�ه السالم �التوحید الخالص مجددًا للرساالت السا�قة

فهي  ذلك الوقت أوجدا نوعا من االستعداد النفسي والمیل القلبي لدى الیهود من ع�ادة الغیر

 الذل ألفوا قد مصر في اإلقامة لطول وكانوا, )2(رواسب العهد ال�ائد والنظام الس�اسي الفرعوني

وسى وقد ظهر هذا بوضوح �عد نجاتهم من فرعون وطلبهم من موالعادات الوثن�ة  �الشعائر وأنسوا

 َقْومٍ  َعَلى َفَأَتْوا اْلَ�ْحرَ  ِإْسَراِئیلَ  ِبَبِني َوَجاَوْزَناقال عز وجل(إلها, عل�ه السالم  أن �كون لهم 

 )3()َتْجَهُلونَ  َقْومٌ  ِإنَُّكمْ  َقالَ  آِلَهةٌ  َلُهمْ  َكَما ِإَلًها َلَنا اْجَعلْ  ُموَسى َ�ا َقاُلوا َلُهمْ  َأْصَنامٍ  َعَلى َ�ْعُكُفونَ 

 نتخُذه وصنما نعبده مثاال �قول: إلها، موسى �ا لنا اجعل()4(جامع الب�ان في تأو�ل القرآنورد في 

 وقال القهار, الواحد هللا سوى  لشيء الع�ادة تن�غي وال �عبدونها, أصنام القوم لهؤالء كما إلًها،

 تعلمون  وال عل�كم، حقه وواجبَ  هللا عظمة تجهلون  قوم القوم أیها إنكم: عل�ه هللا صلوات موسى

 .واألرض) السموات ملك له الذي هللا سوى  الع�ادة لشيء تجوز ال أنه

كان من آثار الذل والهوان الذي لصق ببني إسرائیل أنهم  : التهرب من التكالیف والجبن -2

كانوا مع موسى عل�ه السالم �ست�طئون وعد هللا عز وجل و�تبرمون من المشاق كلما مرت بهم 

 َواِحدٍ  َطَعامٍ  َعَلى َنْصِبرَ  َلنْ  ُموَسى َ�ا ُقْلُتمْ  َوإِذْ ا إلى مصر قال عز وجل(و�تمنون أن لو رجعو 

 َقالَ  َوَ�َصِلَها َوَعَدِسَها َوُفوِمَها َوِقثَّاِئَها َ�ْقِلَها ِمنْ  اْألَْرُض  ُتْنِبتُ  ِممَّا َلَنا ُیْخِرجْ  َر�َّكَ  َلَنا َفاْدعُ 

لَّةُ  َعَلْیِهمُ  َوُضِرَ�ْت  .َسَأْلُتمْ  َما َلُكمْ  َفِإنَّ  ِمْصًرا اْهِ�ُطوا َخْیرٌ  ُهوَ  ِ�الَِّذي َأْدَنى ُهوَ  الَِّذي َأَتْسَتْبِدُلونَ   الذِّ

 بإخراجهم خدعهم السالم عل�ه موسى أن �ظنون  وكانوا ( )5()للااَِّ  ِمنَ  ِ�َغَضٍب  َوَ�اُءو َواْلَمْسَكَنةُ 

 �ستطاع ف�ما الطلب من واإلكثار إعناته على دأبوا فلذلك لیهلكهم؛ البر�ة في بهم وجاء مصر من

, وأما �النس�ة لجبنهم )6(الذلة) ألفوا حیث مصر إلى بهم فیرتد منهم ی�أس حتى �ستطاع، ال وما

الذي هو حلیف الذل فظهر حین رفضوا دخول األرض المقدسة, �عد أن طلب منهم ذلك, قال 

َسةَ  اْألَْرَض  ااْدُخُلو  َقْوِم َ�ا(عز وجل على لسان موسى عل�ه السالم   َوالَ  َلُكمْ  للااَُّ  َكَتبَ  الَِّتي اْلُمَقدَّ

                                                           
�قة (وهي ذات الحقفي ظالل القرآن) قال عز وجل(وقال موسى �ا فرعون إني رسول من رب العالمین) جاء في تفسیر 1(

 3192,ص5وأن الذي أرسله هو رب العالمین) سید قطب ,,ج» رسول«التي جاء بها كل رسول: أنه 
 .173,ص9, جتفسیر المنار ,رضا رشید محمد )2(
 .138, آ�ة: ) سورة األعراف3(
 .80,ص13) ابن جر�ر الطبري ,ج4(
 .61, آ�ة: ) سورة ال�قرة5(
 .274,ص1ج, تفسیر المنار, رضا رشید محمد )6(
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وا واعتذروا �أن فیها قوما ال طاقة لهم �قتالهم , وقد بلغ  )1(َخاِسِر�َن) َفَتْنَقِلُبوا َأْدَ�اِرُكمْ  َعَلى َتْرَتدُّ

عز  فیهم الخوف مبلغه عندما أبوا الدخول مطلقا محتجین ب�قاء القوم الج�ار�ن  فیها قال

 َهاُهَنا ِإنَّا َفَقاِتَال  َوَر�ُّكَ  َأْنتَ  َفاْذَهبْ  ِفیَها َداُموا َما َأَبًدا َنْدُخَلَها َلنْ  ِإنَّا ُموَسى َ�ا َقاُلواوجل(

 .)2()َقاِعُدونَ 

: خلق هللا عز وجل الناس على فطرة سو�ة تنادي بتوحید هللا عز وجل , والیهود فساد الفطرة-2
یرهم في األصل, إال أنه �سبب الظروف التي عاشوها في زمن الفراعنة حالهم في الفطرة كحال غ

حصل اعتالل في فطرتهم وانحراف عن الوجهة السو�ة والمطالب العل�ة �قول صاحب 
 وقد والذل، (أفسد ظلم الفراعنة فطرة بني إسرائیل في مصر, وط�ع علیها طا�ع المهانة)3(المنار
 عل�ه موسى رسوله وصدق وحدانیته وقدرته على الدالة اآل�ات من أحدا یر لم ما تعالى هللا أراهم

 الحر�ة إلى والعذاب والعبود�ة الذل من لینقذهم مصر من أخرجهم أنه لهم و�ین السالم،
  جوع أو أصابهم نصب إذا كله هذا على وكانوا والنع�م، والعز واالستقالل

 

 مصر و�ذكرون  منه، والسالم و�تململون عل�ه الصالة  �موسى یتطیرون  علیهم �شق أمراً  كلفوا أو
 الذي حلّیهم من عجال لهم اتخذوا ر�ه، لمناجاة أ�اما عنهم غاب ولما إلیها، العودة إلى و�حنون 

 وٕاعظام المصر�ین، سادتهم إك�ار من نفوسهم في رسخ لما وعبدوه، إلیهم شيء أحب هو
 معبودهم).

 في زمن السبي ال�ابلي: :الفترة الثالثة
 ف�عد موت النبي سل�مان عل�ه السالم والذي  ,)4(یهود ف�ما عرف تار�خ�ا �السبي ال�ابليتعرض ال 

 نب�ا م�عوثا فیهم, انقسمت تلك المملكة إلى قسمین األولى وتسمى )5(كان ملكا على بني إسرائیل
ن والثان�ة مملكة الشمال ولقد تم القضاء على هاتین المملكتی یهوذا �الجنوب وعاصمتها أورشل�م

                                                           
 .21, آ�ة:) سورة المائدة1(
 .24, آ�ة: ) سورة المائدة2(
 .279,ص6) محمد رشید رضا,ج3(
) السبي ال�ابلي: �قصد �ه ق�ام الملك الكلداني بختنصر (نبوخذ نصر) �عد أن احتل القدس وأحرق ه�كل سل�مان (على 4(

وهدمه، ودمر أسوار ومنازل القدس، وأخذ من حد زعم یهود ألنه لم یثبت تار�خ�ا أن النبي سل�مان بنى ه�كال في القدس ) 
ق. م. تقر��ا،  586�قي من بني إسرائیل عبیدا إلى �ابل وهذا ما �عرف في تار�خ الیهود بـ (األسر أو السبي ال�ابلي) سنة 

 .275, ص الموجز في تار�خ الیهود والرد على �عض مزاعمهم ال�اطلة ,قدح محمود
 .200,ص1, جخالكامل في التار� ,األثیر ابن)5(
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, وتعرض الیهود للقتل والسبي وتعرضت القدس للخراب, ومن )1(من قبل �عض ملوك آشر و�ابل
ذلك أن ملك �ابل (نبوخذ نصر) قام بثالث حمالت على مملكة یهوذا انتهت بخراب القدس وقتل 

م قبل الم�الد 586وا إلى �ابل وهي العراق وذلك عام فالكثیر من الیهود وسبي �عضهم ون
�حضارات الشرق األوسط كال�ابل�ة والفارس�ة  وعاشوا فیها زهاء خمسین سنة تأثروا فیها ,)2(تقر��ا

وسنحت لهم فرص عمل في الحكومة  ,في عادات طعامهم وشرابهم ا أهل �ابل, وقلدو والیونان�ة
ال�ابل�ة, وهذه المرحلة لعبت دورا هاما في جوهر الشخص�ة الیهود�ة وتسمى �الشتات, وأبرز ما 

 فیها:
 
: انعكس السبي ال�ابلي على الیهود �أمور عدة كان من أبرزها أن قام تطور الد�انة الیهود�ة-1

الكهنة منهم والعلماء بتدو�ن التوراة المرشد األول للد�انة الیهود�ة, وكان أهم مدونیها رجل یدعى 
اطلع  , حیثالكاتب الذي جاء من القدس إلى �ابل وتأثر التدو�ن بنتاج الفكر العراقي )3(عزرا

رجال الدین الیهود على العقائد السائدة هناك والطقوس والشعائر الممارسة, وأ�ضا شهد السبي 
وقد نال اهتماما كبیرا وعنا�ة فائقة, ال�ابلي تدو�ن التلمود من خالل وضع الشروح الطو�لة للتوراة, 

 .)4(وأص�ح مصدرا مهما للمدرسة الدین�ة والفلسف�ة
تي سقطوا فیها �عد خروجهم من ال )5(تخلص من رواسب الوثن�ة والتعدد�ةاستطاع الیهود ال-2

 .)6(مصر
 

 :الفترة الرا�عة في الزمن الروماني
المدینة من ك�ح جماح الیهود في القدس وٕاجهاض ثوراتهم وتدمیر  )7(م72استطاع الروم في عام

, وهذه الفترة )1(م135عام ها �األرضتوتسو� ومن ثم تم مسح معالم المدینة ,�أكملها وقتل الیهود
                                                           

 الموجز في تار�خ الیهود, 88,86ص م,1988, الثامنة الط�عة, والتوز�ع للنشر النهضة دار لیهود�ة,ا أحمد ,شلبي) 1(
 .256,صوالرد على مزاعمهم ال�اطلة

 .8,7ص ,�حث مقدم من جامعة الكوفة ,الیهود�ةلعقیدة السبي ال�ابلي وانعكاساته على ا ,عبد جواد فكري  )2(
الیهود أن عزرا الكاتب قد ه�أ قل�ه لطلب شر�عة الرب والعمل بها، ول�علم إسرائیل  فر�ضة وقضاء, وعزرا هذا  ) یزعم3(

دراسات كان زمن السبي ال�ابلي، ولما عاد بنو إسرائیل إلى أورشل�م في زمن ملك الفرس جمعهم لقراءة ما كتب من شر�عة, 
 .87ص ,في األد�ان الیهود�ة والنصران�ة ,الخلف سعود

 .25ص ,السبي ال�ابلي وانعكاساته على العقیدة الیهود�ة, عبد جواد فكري  )4(
 المحاسن أبو محمد)التعدد�ة: أي تعدد اآللهة وذلك كان سائدا في الحضارة الفرعون�ة, كع�ادة الشمس والر�اح وغیرها, 5(

 - هـ1408:النشر, الط�عةو  للط�اعة العر��ة النهضة دار ,حضارات الشرق األدنى القد�م معالمعصفور, 
 .66,65,صم1987

 25, ص السبي ال�ابلي وانعكاساته على الشخص�ة الیهود�ة, عبد جواد فكري  )6(
 .57, صدراسات في األد�ان الیهود�ة والنصران�ة, الخلف سعود )7(
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على الشخص�ة الیهود�ة فقد تشتت الیهود في بلدان عدة وضعف االهتمام  �الغ كان لها أثر
ع الثقافة أدى إلى تراج امم, وغاب عنصر التجدید لدى كبرائهم بتراثهم ومصادرهم المقدسة

 , فضال عن حرمانهم دخول األرض المقدسة لقرون طو�لة.الیهود�ة
 

 :ثالث: العوامل النفس�ةالمطلب ال
وانبثق عنها كل خلق �غ�ض  نفس�ة ساعدت على تأس�س الشخص�ة الیهود�ة, الشك أن أموراً 

 �ه من میول ذكره القرآن الكر�م من حسد وحقد وخداع وتحر�ف ,فالمظهر الخارجي له ما �غذِّ 
م رذائل واتجاهات وق�م وذكر�ات رسخت في النفس الیهود�ة حتى صارت مجمع نقائص وتجس�

 ومن ذلك:
تعرض فیها التي  )2(تار�خ�ةالمواقف ال إن  :تأثیر ذكر�ات االضطهاد والقتل والنفي والطَّرد -1

الیهود ألحداث جس�مة وآالم بل�غة, تركت آثارا نفس�ة عم�قة ، تلك الذكر�ات التي مألت نفوسهم 
في دفء األماني الكاذ�ة،  حقًدا وعنصر�ًة و�غضا وتعال�ا على اآلخر�ن، وجعلتهم �ع�شون طو�الً 

ألعمالهم، كاشفا عن عون ألنفسهم ما یدعون, ولقد جاء القرآن الكر�م فاضحا لهم، واصفا دو�
علیهم دعاواهم  اع�ًا ، نال�شر�ة جم�عا ضمرون من شر مستطیر تجاه �مخاز�هم، متحدثا عما 

الیهود شعب سیئ (ذلك أن  ومن و حتى الزعماء والمفكر�ن منهم قرروا هذه الحق�قة , وأكاذیبهم،
�ط�عه، ال �مكن إصالحه، شعب أنانيَ �سعى إلى استع�اد العالم أجمع، شعب �عتبر معاد�ا لغیر 

و�دمر  �قلب  الیهود رغم جهود االندماج، الیهودي حامل لواء الرأسمال�ة واالستقالل والر�ا والقهر،
ر إن الشعب الیهودي هو لعنة كل ما هو مستقر انه تجسید االضطراب في العالم , و�اختصا

  .)3(إنسان�ة.)
ارت�طت الشخص�ة الیهود�ة اإلسرائیل�ة �العزلة والتقوقع : )4(دالعزلة التي عاشها الیهو -2

في صورة الع�اقرة  , مما دفعهم إلى محاولة تعو�ض هذا الشعور �الظهوروالشعور �االضطهاد

أصحاب المذاهب الجدیدة والنظر�ات والفكر المستحدث واالختراعات، وقد ساعدت الُعزلة التي 

                                                                                                                                                                      
 ى مزاعمهم ال�اطلةالموجز في تار�خ الیهود والرد عل, قدح محمود, 92, ص)الیهود�ة(مقارنة األد�ان , شلبي أحمد)1(

 .260ص
 .) ومن ذلك ما عانوه  في زمن الفراعنة وٕامبراطور�ات اآلشور�ین وال�ابلیین والیونان والرومان2(
موقع  ش�كة األلوكة   اإلسرائیل�ة), الیهود�ة الشخص�ة تكو�ن في أسهمت التي العوامل( �عنوان مقال سعدات, محمود )3(

 م.10/12/2014
 .5,ص3,جالیهود والیهود�ة والصهیون�ةموسوعة  المسیري,)4(

http://www.alukah.net/culture/0/27930
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عاش فیها الیهود لفترات طو�لة من تار�خها على تكو�ن شخص�ة عنصر�ة متحّجرة، وُمنغلقة 

 .)1(حاقدة

شعب هللا المختار و�حرمون  الیهود ال �حبون إال أنفسهم و�عتبرون أنهم:)2(التعصب واألنان�ة -3

الحرام ف�ما بینهم و�جیزونه مع غیرهم ,أصیبوا �مرض نفسي وهو حب الذات , لذا وجدناهم 

لم یذعنوا  ,راء ملذاتهم وما تطل�ه له نفوسهم, یجرون و یخافون من الموتحر�صین على الدن�ا 

 .)3(منین بل ولل�شر�ةز عداوتهم للمؤ ألنب�ائهم إال القلیل منهم  وهذا كان له دوره في برو 

 

 

 

 العقد�ة الیهود�ة الشخص�ة:  نيالثا الفصل

 

 تعر�ف العقیدة.:  األول الم�حث

 واصطالحا. لغة تعر�ف العقیدةالمطلب األول: 

 : دور العقیدة في توج�ه السلوك.المطلب الثاني

 

 :مطالب خمسة على و�شتمل والعقیدة الیهود: الثاني الم�حث

 
                                                           

 , موقع  ش�كة األلوكة)العوامل التي أسهمت في تكو�ن الشخص�ة الیهود�ة اإلسرائیل�ة�عنوان ( , مقالسعدات محمود )1(
 م.10/12/2014

 .273, صموجز تار�خ الیهود والرد على �عض مزاعمهم ال�اطلة, قدح محمود )2(
موقع  ش�كة األلوكة,  )اإلسرائیل�ة الیهود�ة الشخص�ة تكو�ن في أسهمت التي العوامل( �عنوان مقال محمود سعدات, )3(

 م.10/12/2014
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 .عز وجل هللا في الیهود ةعقید:  األول المطلب

 

 .واألنب�اء النبوة في الیهود عقیدة:  الثاني المطلب

 

 .الیوم اآلخر في الیهود عقیدة: الثالث المطلب

 

 .اإل�مان في الیهود عقیدة: الرا�ع المطلب

 

 .أنفسهم في الیهود عقیدة:  الخامس المطلب

 

 

 تعر�ف العقیدة: األول الم�حث

 :واصطالحا غةل لعقیدةالمطلب األول: ا

 و�ستعمل الشيء، أطراف بین الجمع: العقدو  )1(وعقود أعقاد: والجمععقد,  من العقیدة لغة: -أ

 والعهد الب�ع عقد: نحو للمعاني ذلك �ستعار ثم البناء، وعقد الحبل كعقد الصل�ة األجسام في ذلك

 القلب عل�ه عقدت: كذا اعتقدتو  )2( �مینه وعقدت وتعاقدنا وعقدته، عاقدته: ف�قال وغیرهما،

                                                           
 .87,86,ص4,  ج, معجم مقای�س اللغةفارس ابن )1(
 .314, ص المفردات في غر�ب القرآن, األصفهاني الراغب) 2(
 .421,ص2ج ,في غر�ب الشرح الكبیر المص�اح المنیر, الفیومي) 3(
 .614,ص2. جالدعوة دار ,المعجم الوس�ط �القاهرة, العر��ة اللغة عمجم) 4(
 .121. صم1996-هـ1417, الثان�ة الط�عة للتوز�ع السوادي مكت�ة ,المدخل لدراسة العقیدة, ضمیر�ة, محمد عثمان) 5(
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 مادة إذا,)3(الشك من سالمة: حسنة عقیدة وله �ه اإلنسان یدین ما: العقیدة: قیل حتى والضمیر،

 .والتأكید والعهد، والشد، الر�ط: منها معان، عدة بین تدور" عقد"

 تشمل التعر�ف بهذا وهي ,)4( معتقده لدى ف�ه الشك �قبل ال الذي الحكم: اصطالحاالعقیدة  -ب

 وال شكاً  �قبل ال دلیل إلى مستند للواقع مطابق جازم اعتقاد فأي الفاسدة والعقیدة الصح�حة عقیدةال

 فاسد فهو للواقع مطابق غیر اعتقاد وأي  ,تعالى هللا بوحدان�ة المسلمین كاعتقاد صح�ح فهو ظناً 

 .)5(عل�ه السالم ع�سى �ألوه�ة النصارى  كاعتقاد

 ي توج�ه السلوك:المطلب الثاني: دور العقیدة فق

 في تقوم بدورها والتي,  فاسدة وٕاما صح�حة إما �عقیدة �ع�ش األرض وجه على إنسان أي إن

 اإلنسان و�صل, عنه فكاك ال حاصل أمر والسلوك العقیدة بین والتالزم, وتصرفاته سلوكه توج�ه

 إن نبیها من هاتتلقا معینة عقائد على تعتمد طائفة أو أمة أي وكذلك, وغایته مراده إلى بذلك

 �ما یلتزموا لم الذین الیهود كحال, ضالة كانت إن علمائها مقررات أو عقلها من أو مسلمة كانت

 حتى التحر�ف �عمل�ة وقاموا اآلخر والیوم واإلله للكون  صح�ح تصور من التوراة �ه جاءت

 .�عیدا ضالال ذلك في وضلوا عقائدهم اضطر�ت

 

 خالل آ�ات سورة المائدة عقائد الیهود من: الثاني الم�حث

 في وعقیدتهم والنبوات, اآلخر والیوم, واإل�مان, هللا في الیهود عقائد من شیئا المائدة سورةكشفت 

 .آ�ات من فیها ورد ما �حسب منها واحدة لكل وسنعرض أنفسهم

 :  عز وجل هللا فيعقیدة الیهود  :األول المطلب
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 هو هللا أن وال�قین العلم، وجه على و�عترف ، اإلنسان �علم أن �ه و�قصد :األلوه�ة توحید:  أوال

 من �أحد  ,موجودة ل�ست ومعانیها األلوه�ة صفات وأن الحق�قة، على المعبود وحده المألوه

  . )1(تعالىس�حانه و  هللا إال �ستحقها وال المخلوقات،

 :األلوه�ة توحید من الیهود موقف

 تمل�ه ما �عبدون  السالم عل�ه موسى �عثة قبل الیهود كان: السالم عل�ه موسى قبل ما -1

 �عبدون  وكانوا رّحاال بدائ�ا شع�اً  كانوا فقد والش�اطین واألرواح األحجار من بیئتهم علیهم

 عندهم ما أخس �أخذون  كانوا فلقد عاصروها التي والحضارات یجاورونها التي األمم معبودات

 تكن ولم السالم عل�ه موسى عهد قبل التعدد لىإ اتجهت الیهود�ة الشخص�ة إذاً  ,العجل كع�ادة

 .)2(السالم عل�ه إبراه�م أبوهم إلیها دعا التي �الحن�ف�ة ملتزمة

 هي إسرائیل لبني السالم عل�ه موسى دعوة حق�قة كانت: السالم عل�ه موسى في زمن-2

 رعون ف كان الذي الوقت في,  ألوامره والخضوع �الع�ادة وجل عز هللا إفراد أي التوحید

 ِإَلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َعِلْمتُ  َما اْلَمَألُ  َأیَُّها َ�ا ِفْرَعْونُ  َوَقالَ (وجل عز قال,  اإلله أنه یزعم مصر

ینِ  َعَلى َهاَمانُ  َ�ا ِلي َفَأْوِقدْ  َغْیِري   َوإِنِّي ُموَسىِإَله  ِإَلى َأطَِّلعُ  َلَعلِّي َصْرًحا ِلي َفاْجَعلْ  الطِّ

  أهل مع رعون ــف وارـح ضمن كانت ةـاآلی هذه) 3()ِبینَ اْلَكاذِ  ِمنَ  َألَُظنُّهُ 

 عل�ه موسى بدعوة إسرائیل بنو تأثر , وقد)4(إلهیته عقیدة على یثبتهم أن بخطا�ه وأراد مجلسه

 أعماق سكنت قد كانت الفرعون�ة آثار أن إال وملئه  فرعون  من العالمین رب ونجاهم السالم

 الیهود قلوب في وجل عز هللا حب یرسخ فلم, إلیها وعادوا لالعج ع�ادة في وقعوا ثم ومن, قلو�هم

ِهمْ  ِمنْ  َ�ْعِدهِ  ِمنْ  ُموَسى َقْومُ  َواتََّخذَ (وجل عز قال قدره حق و�قدروه �عظموه ولم  ونفوسهم  ُحِلیِّ

                                                           
عبد الرحمان  الشیخ البدر, المحسن عبد بن الرزاق عبد ,233, ص المدخل لدراسة العقیدة, ضمیر�ة جمعة عثمان)1(

 بن العث�مین,محمد, 152,151ص م,1998 -هـ1418, الر�اض, الرشد مكت�ة ,السعدي وجهوده في تقر�ر العقیدة
 المملكة, والتوز�ع للنشر الجوزي  ابن دار, الصمیل فواز بن سعد: �ه واعتنى أحادیثه خرج ,شرح العقیدة الواسط�ة  , صالح
 .2صهـ,  1421, السادسة الط�عة, السعود�ة العر��ة

 .182, 174, 173, ص)(الیهود�ة , مقارنة األد�انشلبي أحمد )2(
 .38, آ�ة: ) سورة القصص3(
 .121,ص20, ج , التحر�ر والتنو�رعاشور ابن) 4(
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 بینت )1()◌َ َظاِلِمین َوَكاُنوا تََّخُذوهُ ا َسِب�ًال  َیْهِدیِهمْ  َوالَ  ُ�َكلُِّمُهمْ  َال  َأنَّهُ  َیَرْوا َأَلمْ  ُخَوارٌ  َلهُ  َجَسًدا ِعْجًال 

  عن وغاب,  عنهم غ�ا�ه فترة في �عبدونه عجالً  اتخذوا السالم عل�ه موسى قوم أن اآل�ة هذه

 هذا فكان, والتوج�ه التكلم وهي) العجل(اإلله في مهمة صفات وجود عدم إسرائیل بني ذهن

 معبودات نحو الیهود�ة الشخص�ة ف�ه هتاتج أخرى  لمواقف ونواة األلوه�ة لتوحید خرقا الموقف

 .)2(أخرى 

 :  السالم عل�ه موسى  �عد ما-3

 وأسموه جدیداّ  معبودا الیهود اتخذ, تحدیدا ) 3(القضاة عهد وفي السالم عل�ه موسى وفاة �عد
 �عني ال هذاو , ال�ش جم�ع دون  من فقط لهم إلهاّ  واعتبروه) 4(�الكنعانیین لتأثرهم نظرا )یهوه(

 التي االنعزال�ة إلى إشارة وهذه أنفسهم على یهوه قصروا ولكن ,أخرى  معبودات وجود عدمعندهم 
 یهوه و�مثل) 5(وحدهم إسرائیل لبني خاصا  إلهاً  یهوه أن وكیف الدین�ة والقوقعة لدیهم كانت

 بل الخالق عندهم ل�س فهو مرادهم نحو �سیر وهو  واتجاههم وصفاتهم  الیهود لنظرة اانعكاس
 عنه التوراة نصوص ومن )6(خ�ال�ة صورة أو تمثاالً  �كون  وقد المط�ع بل المطاع ول�س وق المخل
 الرب وكان البر�ة طرف  ایثام في ونزلوا سكوت من وارتحلوا( ) 7( الخروج سفر في ورد ما مثال
 ) .لهم ل�ضيء نار عمود في ول�ال الطر�ق في لیهدیهم سحاب عمود في نهارا أمامهم �سیر

 نهإ قال الذي الشر على الرب فندم() 8(الخروج سفر في ورد, یندم ثم یخطئ أنه هصفات ومن

 اللیلة هذه مصر رضأ في اجتاز نيإف( للشعوب ومدمر قاسٍ  ووصفوه �أنه ) �شع�ه �فعله

 أنا .المصر�ین آلهة �كل أحكاما صنعأو  .والبهائم الناس من مصر رضأ في �كر كل ضربأو 

                                                           
 .148, آ�ة: ) سورة األعراف1(
 .302, صالمنان في تفسیر كالم الرحمنالكر�م ت�سیر  ,السعدي الرحمن عبد)2(
راد �ه أن یوشع بن نون عل�ه السالم لما فتح األرض المقدسة، قسم األرض المفتوحة على أس�اط ) عهد القضاة: والم3(

بني إسرائیل، فأعطى لكل س�ط قسما من األرض، وجعل على كل س�ط رئ�سا من كبرائهم، وجعل على جم�ع األس�اط 
, (الیهود�ة), مقارنة األد�انشلبي أحمدقاض�ا واحدا �حتكمون إل�ه ف�ما شجر بینهم، وهو �مثل الرئ�س لجم�ع األس�اط, 

 .177ص
 .182, ص(الیهود�ة), مقارنة األد�ان شلبي أحمد )4(
 .67ص م,1995, األولى الط�عة, بیروت -اللبناني الفكر دار, الد�انة الیهود�ة, عید یوسف )5(
 .10,صأصول العقیدة في التوراة المحرفة عرض ونقد الشر�دة, حافظ محمد )6(
 .21-20, الفقرة 13ح) اإلصحا7(
 .14, الفقرة 32) اإلصحاح8(
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 لنصائح �ستمع وأنه �السرقة و�أمر والذهاب الصعود من ل�شرا �صفات متصف وهو) 1()الرب

 هذا رأیت لموسى الرب وقال(بینهما دار الذي الحوار ذلك ومن فینتصح السالم عل�ه موسى

 شع�ا فأصیرك .وأفنیهم علیهم غضبي ل�حمى اتركني فاآلن. الرق�ة صلب شعب هو وٕاذا الشعب

 الذي شع�ك على غض�ك �حمى رب �ا ماذال وقال .لههإ الرب أمام موسى فتضرع. عظ�ما

 بخبث أخرجهم قائلین المصر�ون  یتكلم لماذا شدیدة و�د عظ�مة �قوة مصر رضأ من أخرجته

 الشر على واندم غض�ك حمو عن ارجع .األرض وجه عن و�فنیهم الج�ال في ل�قتلهم

 �قدس�ة معها عاملتال و�تم خ�ال�ة صورة عن ع�ارة المعبود هذا أن سبق اممّ  یتضح ,)2(.)�شع�ك

 .الدین�ة الشؤون  في والمرجع والناهي اآلمر فهي یهود سلوك�ات في أثرها �ظهر

 شر�عة علوم بتحر�ر �قومون   ألنهم عندهم عظ�مة منزلة الیهود لعلماء: األح�ار ع�ادة -4

 وجل عز قال, والتحر�م التحلیل في وخصوصا الیهود عند المعتمد هو كالمهم نإف لذا, التوراة

 َواِحًدا ِإَلًها ِلَ�ْعُبُدوا ِإالَّ  ُأِمُروا َوَما َمْرَ�مَ  اْبنَ  َواْلَمِس�حَ  للااَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َأْرَ�اً�ا َوُرْهَ�اَنُهمْ  َأْحَ�اَرُهمْ  اتََّخُذوا(

 نالدی رؤساء والنصارى  الیهود من كل اتخذ: والمعنى) 3()ُ�ْشِرُكونَ  َعمَّا ُسْ�َحاَنهُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال 

 التشر�ع حق من أعطوهم �ما أر�ا�ا، فیهم الدین علماء وهم أح�ارهم اتخذوا فالیهود أر�ا�ا، فیهم

 ,)4(كذلك أر�ا�ا لهم العوام یخضع الذین ع�ادهم أي ره�انهم اتخذوا والنصارى  ف�ه، وأطاعوهم فیهم

 والعلماء لوج عز هللا خصائص من التشر�ع ألن هللا توحید في خلل عن تنبئ عم�اء طاعة وهذه

 عز هللا لمراد مخالفا كان إذا العالم �كالم �أخذ أن للفرد �صح فال, وجل عز هللا عن مبلغون  فقط

 هللا غیر �ع�ادة تتلذذ الیهود�ة والعقل�ة  النفس�ة وكأن العجل لع�ادة امتداد األح�ار وتقد�س, وجل

 . غیره إلى �ه خاص شيء صرف أو وجل عز

 والیهود ,أرضاً  أو ح�اة أو نقدا كان سواء المادة عالم �حبون  قوم دالیهو  إن: العصر معبود -5

 هم بل الفلسطین�ة األرض على الس�ادة لهم تكون  أن في �طمعون  ومازالوا طمعوا الزمان هذا في

 وقد لهم معاصرا معبودا فلسطین نعتبر أن المناسب من ولعل ,الممكن فعلوا أجلها ومن �قدسونها

                                                           
 .12, الفقرة 12, اإلصحاحسفر الخروج) 1(
 .13-9, الفقرة 32, اإلصحاح سفر الخروج) 2(
 .31, آ�ة: ) سورة التو�ة 3(
 .317,ص10, ج, تفسیر المنار رضا رشید محمد )4(
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 الفكر أن نجد  فإننا قرون  عدة تخطینا وٕاذا() 1(األد�ان مقارنة تابك صاحب هذا إلى أشار

 ).برتقالها وزهر فلسطین تر�ة هو جدیداً  ر�ا للیهود یجعل الحدیث الیهودي

 و�وحدوه لخالقهم وجوههم یوجهوا ولم, وجل عز هللا یوحدوا ولم الع�ادة شرك في وقعوا الیهود إذن

 . الع�ادة في

 :المائدة سورة خالل من لیهودا عند األلوه�ة توحید

 بل للقمر أو للشمس التوجه أو حجر أو لصنم السجود في محصورة ل�ست الشرك صور إن

 عن المائدة سورة كشفت وقد  عز وجل, هللا أنزل �ما الحكم ورفض الهوى  ع�ادة ذلك في یدخل

 وهما: الیهود عند األلوه�ة توحید في تقدح قب�حتین صورتین

 �ه القبول وعدم الكر�م القرآن  وفي توراتهم في المسطر هللا شرع إلى حاكمالت عدم: ألولىا

 :وهي عدیدة آ�ات ذلك في ورد قد و الجاهل�ة إلى والتحاكم

ُسولُ  َأیَُّها َ�ا(وجل عز قال -1  َآَمنَّا َقاُلوا الَِّذینَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  ِفي ُ�َساِرُعونَ  الَِّذینَ  َ�ْحُزْنكَ  الَ  الرَّ

 َ�ْأُتوكَ  َلمْ  َآَخِر�نَ  ِلَقْومٍ  َسمَّاُعونَ  ِلْلَكِذِب  َسمَّاُعونَ  َهاُدوا الَِّذینَ  َوِمنَ  ُقُلوُ�ُهمْ  ُتْؤِمنْ  َوَلمْ  ِهمْ ِ�َأْفَواهِ 

 للااَُّ  ُیِردِ  نْ َومَ  َفاْحَذُروا ُتْؤَتْوهُ  َلمْ  َوإِنْ  َفُخُذوهُ  َهَذا ُأوِتیُتمْ  ِإنْ  َ�ُقوُلونَ  َمَواِضِعهِ  َ�ْعدِ  ِمنْ  اْلَكِلمَ  ُ�َحرُِّفونَ 

رَ  َأنْ  للااَُّ  ُیِردِ  َلمْ  الَِّذینَ  ُأوَلِئكَ  َشْیًئا للااَِّ  ِمنَ  َلهُ  َتْمِلكَ  َفَلنْ  ِفْتَنَتهُ  ْنَ�ا ِفي َلُهمْ  ُقُلوَ�ُهمْ  ُ�َطهِّ  ِخْزيٌ  الدُّ

ْحتِ  َأكَّاُلونَ  ِلْلَكِذِب  َسمَّاُعونَ (و )َعِظ�مٌ  َعَذابٌ  اْآلَِخَرةِ  ِفي َوَلُهمْ   َأوْ  َبْیَنُهمْ  َفاْحُكمْ  َجاُءوكَ  َفِإنْ  ِللسُّ

وكَ  َفَلنْ  َعْنُهمْ  ُتْعِرْض  َوإِنْ  َعْنُهمْ  َأْعِرْض   ُ�ِحبُّ  للااََّ  ِإنَّ  ِ�اْلِقْسطِ  َبْیَنُهمْ  َفاْحُكمْ  َحَكْمتَ  َوإِنْ  َشْیًئا َ�ُضرُّ

 ُأوَلِئكَ  َوَما َذِلكَ  َ�ْعدِ  ِمنْ  َیَتَولَّْونَ  ُثمَّ  للااَِّ  ُحْكمُ  اِفیهَ  التَّْوَراةُ  َوِعْنَدُهمُ  ُ�َحكُِّموَنكَ  َوَكْیفَ (و) اْلُمْقِسِطینَ 

 َهاُدوا ِللَِّذینَ  َأْسَلُموا الَِّذینَ  النَِّبیُّونَ  ِبَها َ�ْحُكمُ  َوُنورٌ  ُهًدى ِفیَها التَّْوَراةَ  َأْنَزْلَنا ِإنَّا(و )ِ�اْلُمْؤِمِنینَ 

�َّاِنیُّونَ   َواْخَشْونِ  النَّاَس  َتْخَشُوا َفَال  ُشَهَداءَ  َعَلْ�هِ  َوَكاُنوا للااَِّ  ِكَتاِب  ِمنْ  اْسُتْحِفُظوا ِ�َما َواْألَْحَ�ارُ  َوالرَّ

 َعَلْیِهمْ  َوَكَتْبَنا(و )اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئكَ  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َ�ْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ  َقِل�ًال  َثَمًنا ِ�َآَ�اِتي َتْشَتُروا َوَال 

نَّ  ِ�اْألُُذنِ  َواْألُُذنَ  ِ�اْألَْنفِ  َواْألَْنفَ  ِ�اْلَعْینِ  َواْلَعْینَ  ِ�النَّْفسِ  النَّْفَس  نَّ أَ  ِفیَها نِّ  َوالسِّ  َواْلُجُروحَ  ِ�السِّ

قَ  َفَمنْ  ِقَصاٌص  اَرةٌ  َفُهوَ  ِ�هِ  َتَصدَّ  و )2()ونَ الظَّاِلمُ  ُهمُ  َفُأوَلِئكَ  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َ�ْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ  َلهُ  َكفَّ

                                                           
 .182, ص الیهود�ة, شلبي أحمد )1(

 .45-41سورة المائدة, اآل�ات: )(2
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ًقا ِ�اْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  ِإَلْ�كَ  َوَأْنَزْلَنا(  ِ�َما َبْیَنُهمْ  َفاْحُكمْ  َعَلْ�هِ  َوُمَهْ�ِمًنا اْلِكَتاِب  ِمنَ  َیَدْ�هِ  َبْینَ  ِلَما ُمَصدِّ

 للااَُّ  َشاءَ  َوَلوْ  َوِمْنَهاًجا ِشْرَعةً  مْ ِمْنكُ  َجَعْلَنا ِلُكلٍّ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعمَّا َأْهَواَءُهمْ  َتتَِّ�عْ  َوَال  للااَُّ  َأْنَزلَ 

 َفُیَنبُِّئُكمْ  َجِم�ًعا َمْرِجُعُكمْ  للااَِّ  ِإَلى اْلَخْیَراتِ  َفاْسَتِ�ُقوا َآَتاُكمْ  َما ِفي ِلَیْبُلَوُكمْ  َوَلِكنْ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  َلَجَعَلُكمْ 

 َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  َتتَِّ�عْ  َوَال  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َبْیَنُهمْ  اْحُكمْ  َوَأنِ ( و ) 1()َتْخَتِلُفونَ  ِف�هِ  ُكْنُتمْ  ِ�َما

 ُذُنوِ�ِهمْ  ِبَ�ْعضِ  ُ�ِصیَبُهمْ  َأنْ  للااَُّ  ُیِر�دُ  َأنََّما َفاْعَلمْ  َتَولَّْوا َفِإنْ  ِإَلْ�كَ  للااَُّ  َأْنَزلَ  َما َ�ْعضِ  َعنْ  َ�ْفِتُنوكَ 

 ِلَقْومٍ  ُحْكًما للااَِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  َیْ�ُغونَ  اْلَجاِهِل�َّةِ  َأَفُحْكمَ ( و ) 2()َلَفاِسُقونَ  سِ النَّا ِمنَ  َكِثیًرا َوإِنَّ 

 .)3()ُیوِقُنونَ 

صلى هللا  ورسوله هللا طاعة عن الخارجین الكفر، في المسارعین في الكر�مات اآل�ات هذه نزلت

 ولم �أفواههم آمنا قالوا الذین من وجل عز هللا شرائع على وأهواءهم آراءهم المقدمین عل�ه وسلم

 ومن المنافقون  هم وهؤالء منه، خاو�ةٌ  خراب وقلو�هم �ألسنتهم، اإل�مان أظهروا أي قلو�هم تؤمن

) 5(قوالن أصحها عدة أقوال اآل�ات هذه نزول سبب في وورد ،)4(وأهله اإلسالم أعداء هادوا الذین

 التوراة من أیدیهم بین ما إلى ایتحاكم ولم زن�ا لذینلا ودیینالیه في نزلت اآل�ات هذه أن :األول: 

 ومن , مقلو�ین حمار�ن على وٕاركابهما والتحم�م جلدة مائة  الجلد على واتفقوا المحصن رجم وهو

 قبلنا برأینا حكم نإف وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول إلى نتحاكم نذهب الواقعة �عد قالوا ثم

 :منها حدیث�ة روا�ات ذلك و�ؤ�د) 6(نقبل فال التوراة �حكم حكم نإ و  نب�ا واعتبرناه

 بیهودي وسلم عل�ه هللا صلى النبي على مرّ : ُ قالرضي هللا عنه  )7(عازب بن البراء عن -1

 ،»كتا�كم؟ في الزاني حد تجدون  هكذا: «فقال وسلم، عل�ه هللا صلى فدعاهم مجلودا، ) 1(مامحمّ 

                                                           
 .48, آ�ة: ) سورة المائدة1(
 .49, آ�ة: ) سورة المائدة2(
 .50, آ�ة: ) سورة المائدة3(
 .102,ص3, ج تفسیر القرآن العظ�م ,كثیر ابن )4(
 -هـ1420,الثان�ة الط�عة, والتوز�ع للنشر طی�ة دار ,لحكم �ما أنزل هللا أحكامه وأحوالها ,المحمود الرحمان عبد)5(

 .118ص م,1999
 .103,102,ص3,جتفسیر القرآن العظ�م, ن كثیراب) 6(
  ) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي األنصاري األوسي ، �كنى أبو عمارة , غزا مع النبي قرا�ة الخمس عشرة غزوة,7(
 حجر ابنشهد غزوة تستر , وشهد الجمل وصفین مع علي وقاتل الخوارج , نزل الكوفة وتوفي بها سنة اثنتین وس�عین, و 
 .412,ص1ج  ,اإلصا�ة في تمییز الصحا�ة ,عسقالنيال

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 أهكذا موسى، على التوراة أنزل الذي �اهلل أنشدك: «فقال هم،علمائ من رجال فدعا نعم،: قالوا

 كثر ولكنه الرجم، نجده أخبرك، لم بهذا نشدتني أنك ولوال ال،: قال »كتا�كم في الزاني حد تجدون 

 تعالوا: قلنا الحد، عل�ه أقمنا الضعیف أخذنا وٕاذا تركناه، الشر�ف أخذنا إذا فكنا أشرافنا، في

 فقال الرجم، مكان والجلد التحم�م، فجعلنا والوض�ع، الشر�ف على مهنق� شيء على فلنجتمع

 فأنزل فرجم، �ه فأمر ،»أماتوه إذ أمرك أح�ا من أول إني اللهم: «وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول

ُسولُ  َأیَُّها َ�ا: (وجل عز هللا  َهَذا ُأوِتیُتمْ  نْ إِ ( قوله إلى) ◌ِ اْلُكْفر ِفي ُ�َساِرُعونَ  الَِّذینَ  َ�ْحُزْنكَ  َال  الرَّ

 �التحم�م أمركم فإن وسلم، عل�ه هللا صلى محمدا ائتوا: �قول ،)َفاْحَذُروا ُتْؤَتْوهُ  َلمْ  َوإِنْ  َفُخُذوهُ 

 َفُأوَلِئكَ  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َ�ْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ ( تعالى هللا فأنزل فاحذروا، �الرجم أفتاكم وٕان فخذوه، والجلد

 للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َ�ْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ ( )الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئكَ  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َ�ْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ () اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ 

 .)2()كلها الكفار في) اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئكَ 

 هوديّ بی أتي وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول أن ،رضي هللا عنهما) 3(عمر بن هللا عبد عن -2

 في تجدون  ما: «فقال یهود، جاء حتى وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول فانطلق زن�ا، قد و�هود�ة

دُ  َقاُلوا »زنى؟ من على التوراة ُلُهمَ  ُوُجوَهُهَما ُنَسوِّ  بهما، و�طاف وجوههما، بین ونخالف )4(اَوُنَحمِّ

 الفتى وضع الرجم �آ�ة مروا إذا حتى فقروءها بها فجاءوا ،»صادقین كنتم إن �التوراة فأتوا: «قال

 مع وهو: سالم بن هللا عبد له فقال وراءها، وما یدیها، بین ما وقرأ الرجم، آ�ة على یده �قرأ الذي

 هللا رسول بهما فأمر الرجم، آ�ة تحتها فإذا فرفعها یده، فلیرفع رهمُ  وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول

                                                                                                                                                                      
 المكت�ة ,النها�ة في غر�ب الحدیث واألثر محمد, بن الم�ارك السعادات الدین األثري, مجد  ) محمم: مسود الوجه,1(

 .444,ص1جالطناجي, محمد محمود - الزاوى  أحمد طاهر: تحقیق, م1979 - هـ1399 بیروت، - العلم�ة
 .)1700رقم الحدیث ( ,، كتاب الحدود , �اب رجم الیهود أهل الذمة في الزنا  صح�ح مسلم ,الحجاج بن مسلم )2(
) عبد هللا بن عمر: بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي صحابي جلیل  ولد في السنة  الثالثة من  ال�عثة وأسلم مع أب�ه 3(

ول صلى هللا عل�ه وسلم , عرف عنه شدة تحر�ه في وهاجر وهو ابن عشر سنین , �عتبر من المكثر�ن من الروا�ة عن الرس
 إلصا�ة في تمییز الصحا�ة ,  االعسقالني حجر ابن ,ـه 84إت�اع سنة النبي صلى هللا عل�ه وسلم , توفي سنة 

 .156,155,ص4ج
 نجملهما(  �عضها وفي ، والالم �الحاء)  نحملهما(  النسخ أكثر في هو هكذا)  ونحملهما وجوههما نسود(  ) ونحملهما:1(

 نجملهما  الثاني ومعنى ، الحمل على نحملهما:  األول فمعنى ، متقارب وكله �م�مین)  نحممهما(  �عضها وفي ، �الج�م) 
ضعیف,  الثالث وهذا ، الفحم وهو - الم�م وفتح الحاء �ضم - �الحمم وجوههما نسود:  الثالث ومعنى الجمل، على جم�عا

 التراث إح�اء دار  الحجاج بن مسلم صح�ح شرح المنهاج ,)هـ676:ت(النووي  شرف بن �حیى الدین محیي زكر�ا أبو
, لبخاري ا عمدة القاري شرح صح�ح ,الحنفي العیني الدین , بدر208,ص11ج1392 الثان�ة،: بیروت, الط�عة –العر�ي

 .215,ص24ج
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 من �قیها رأیته فلقد رجمهما، ف�من كنت: عمر بن هللا عبد قال فرجما، وسلم، عل�ه هللا صلى

  .) 1()بنفسه الحجارة

 األخرى  قهرت إحداهما نإ و , بینهما) 2(الد�ة في الیهود من طائفتین في نزلت أنها :الثاني والقول

 منها یؤخذ واألخرى  القاتل من �قاد إحداهما أن أو األخرى  من الضعف على قتیلهما د�ة فصارت

 والنضیر، قر�ظة كان: قال ) 4(رضي هللا عنهما ع�اس ابن حدیث ذلك في والعمدة )3(فقط الد�ة

 وٕاذا �ه، قتل النضیر من رجال قر�ظة من رجل قتل إذا فكان قر�ظة، من أشرف النضیر وكان

 هللا صلى النبي �عث فلما. التمر من وسق �مائة فودي قر�ظة من رجال النضیر من رجل قتل

 و�ینكم بیننا فقالوا  نقتله إلینا ادفعوه: فقالوا قر�ظة من رجال یربني النض من رجل قتل وسلم عل�ه

 النفس:  والقسط )5("�القسط بینهم فاحكم حكمت فإن" فنزلت فأتوه( وسلم عل�ه هللا صلى النبي

 .)7(,)6()َیْ�ُغونَ  اْلَجاِهِل�َّةِ  َأَفُحْكمَ ( نزلت ثم,  �النفس

 :األلوه�ة توحید من الیهود وقفم  على اآل�ات داللة

                                                           
 .)1699الزنا, رقم الحدیث (, �اب رجم الیهود أهل الذمة في كتاب الحدود,  صح�ح مسلممسلم بن الحجاج, ) 1(
) الد�ة :عرفها �عض الحنف�ة �أنها اسم للمال الذي هو بدل النفس , وقال المالك�ة :هي مال یجب �قتل آدمي حر 2(

عوضا عن دمه وقال الشافع�ة: هي المال الواجب �الجنا�ة على الحر في نفس أو ف�ما دونها ,.وقال الحنابلة: إنها المال 
 ,, الموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ةالكو�ت�ة األوقاف وزارة عل�ه، أو ول�ه، أو وارثه �سبب جنا�ة,المؤدى إلى مجني 

 . 44-43,ص21ج
 .338, ص10, , جالقرآنآي جامع الب�ان في تأو�ل  الطبري, جر�ر ابن )3(
ابن عم رسول هللا ) عبد هللا بن ع�اس: بن عبد المطلب القرشي الهاشمي حبر األمة، وفق�ه العصر، وٕامام التفسیر, 4(

صلى اله عل�ه وسلم, الذي دعا له قائال :((اللهم فقه في الدین وعلمه التأو�ل)), ولد قبل الهجرة بثالث سنین  وكان وس�ما، 
ین شهرا , وروى عنه الكثیر من ثجم�ال، مدید القامة، مهی�ا، كامل العقل، ذكي النفس، من رجال الكمال, صحب النبي ثال

 أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدین شمس , الذهبي,, عن إحدى وس�عین سنة ة�الطائف ثمان وستین هجر� األحادیث,  توفي
 ,األرناؤوط شعیب الشیخ بإشراف المحققین من مجموعة: تحقیق, الن�الء أعالم سیر), هـ748: ت(َقاْ�ماز  بن عثمان بن

یز یاإلصا�ة في تم العسقالني, حجر ابن, 331,333,ص3,جم1985/ هـ 1405 الثالثة، الط�عة ,الرسالة مؤسسة
 .131,124,122,121ص  ,4, جالصحا�ة

 .42, آ�ة: سورة المائدة) 5(
 .50) سورة المائدة, آ�ة: 2(
 – صیدا العصر�ة المكت�ة, الحمید عبد الدین محیي محمد: تحقیق ,سنن أبي داود ,هـ)275: السجستاني, أبو داود (ت)7(

 ,), وقال المحدث  محمد ناصر الدین األل�اني (صح�ح)4494لنفس �النفس, رقم الحدیث (كتاب الد�ات, �اب ا .بیروت
 .85,ص3, جصح�ح سنن أبي داود
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 الزنا حد من  التوراة من أیدیهم بین ما إلى التحاكم عدم الیهود صفات من أن اآل�ات  بینت -1

 تعجب والقرآن  ,هواهم لموافقة طمعا وسلم عل�ه هللا صلى الرسول حكم إلى واللجوء الرجم وهو

 القرآن تفسیر في ورد ,)1()للااَِّ  ُحْكمُ  یَهافِ  التَّْوَراةُ  َوِعْنَدُهمُ  ُ�َحكُِّموَنكَ  َوَكْیفَ ( قائال ذلك من

 �عتقدون  ما تركهم في الزائغة ومقاصدهم الفاسدة، آرائهم في علیهم منكرا تعالى قال ثم( )2(العظ�م

 عن خرجوا ثم أبدا، �ه �التمسك مأمورون  أنهم یزعمون  الذي �أیدیهم، الذي الكتاب من صحته

 العجیب من, إنه )لهم لزومه وعدم �طالنه األمر نفس في �عتقدون  مما غیره إلى وعدلوا حكمه،

ا الیهود كتابهم وهو التوراة , ومن ثم یذهبون الى الرسول صلى هللا عل�ه وسلم كي یتركو  أن

 بذلك وهم ,)3(یرضهم لم إذا هحكم �عد یتولون  ثم ه ,� مؤمنین غیر وهم�حكموه في قضا�اهم, 

 �كثرة الیهود عرف وقد, وسلم عل�ه هللا صلى الرسول �حكم وال التوراة �حكم القبول عدم بین جمعوا

 فعلوا كما ألحوالهم مناسبتها عدم �اعتقاد إ�اها تغییرهم على بناء كتابهم ألحكام امهمحكّ  مخالفة

 ولكن مع غیر الیهود�ات, للیهود الزنا حل یؤكد ما التلمود في ورد ذلك على مثال, الزنا حد في

 .) 4()یهود�ات غیر النساء اغتصاب في الحق للیهود(

 تهواه مما غیره إلى التنازع یجوز فال لذا هلل إال �كون  ال الحكم أن السنة أهل عند المقرر من -2

 عند النزول الع�ادة صور ومن �حق المعبود هو وجل عز هللا نإف, العقل و�ستحسنه النفس

 )6(جبر�ل حدیث على تعل�قه في) 5(الصالة قدر تعظ�م كتاب في ورد, وغیرها الحدود في أحكامه

 واللسان �القلب �ه وتصدق توحده أن) �اهلل تؤمن أن( اإل�مان( قوله أما(المشهور عل�ه السالم

 فإذا,  والمعاندة واالستك�ار لالستنكاب مجان�ا,  أمر لما لألداء العزم بإعطاء,  وألمره له وتخضع

 ال وكذلك() 7(ب قواعد األحكامكتا صاحب و�قول) مساخطه واجتنبت محا�ه لزمت ذلك فعلت

 واالستدالالت الصح�حة واألق�سة واإلجماع والسنة الكتاب من مستفادة فأحكامه له إال حكم

 .)مرسلة مصلحة �ستعمل أن وال �ستحسن أن ألحد فل�س المعتبرة

                                                           
 .43) سورة المائدة, آ�ة: 4(
 .106,ص3ابن كثیر, ج) 2(
 .206,ص6, جالتحر�ر والتنو�ر, عاشور ) ابن3(
 .341, صلمدخل لدراسة التوراة والعهد القد�م , اال�ار علي محمد )4(
 .393, ص1,ج المروزي ) محمد بن نصر 5(
 .)1�اب معرفة اإل�مان واإلسالم والقدر وعالمات الساعة رقم الحدیث ( , كتاب اإل�مان,, صح�ح مسلمالحجاج بن مسلم )6(
 .158,ص2العز بن عبد السالم, ج) 7(
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 َمنْ  للااَِّ  ِعْندَ  َمُثوَ�ةً  َذِلكَ  ِمنْ  ِ�َشرٍّ  ُأَنبُِّئُكمْ  َهلْ  ُقلْ (وجل عز  قال:  الطاغوت ع�ادة الثان�ة الصورة

 َعنْ  َوَأَضلُّ  َمَكاًنا َشرٌّ  ُأوَلِئكَ  الطَّاُغوتَ  َوَعَبدَ  َواْلَخَناِز�رَ  اْلِقَرَدةَ  ِمْنُهمُ  َوَجَعلَ  َعَلْ�هِ  َوَغِضبَ  للااَُّ  َلَعَنهُ 

ِبیلِ  َسَواءِ   عبد ما كل  عام �شكل وهو الطاغوت عبد من الیهود من أن اآل�ة هذه تقرر, )1( )السَّ

 من منهم وجعل أي:  خلق �معنى وجعل ،)3(األصنام ع�ادة هنا ومعناه) 2(عز وجل هللا دون  من

 ذلك قررت وقد توحید أهل كانوا أن �عد  للعجل ع�ادتهم ذلك ومن)4(الطاغوت ع�ادة في ی�الغ

ِهمْ  ِمنْ  َ�ْعِدهِ  ِمنْ  ُموَسى َقْومُ  َواتََّخذَ ( تعالى كقوله عدة آ�ات  َأنَّهُ  َیَرْوا َأَلمْ  ُخَوارٌ  َلهُ  َجَسًدا ْجًال عِ  ُحِلیِّ

 َقْوِمهِ  ِإَلى ُموَسى َفَرَجعَ (وجل عز وقال) 5()َظاِلِمینَ  َوَكاُنوا اتََّخُذوهُ  َسِب�ًال  َیْهِدیِهمْ  َوَال  ُ�َكلُِّمُهمْ  َال 

 َعَلْ�ُكمْ  َ�ِحلَّ  َأنْ  َأَرْدُتمْ  َأمْ  اْلَعْهدُ  َعَلْ�ُكمُ  َفَطالَ أَ  َحَسًنا َوْعًدا َر�ُُّكمْ  َ�ِعْدُكمْ  َأَلمْ  َقْوِم َ�ا َقالَ  َأِسًفا َغْضَ�انَ 

ْلَنا َوَلِكنَّا ِ�َمْلِكَنا َمْوِعَدكَ  َأْخَلْفَنا َما َقاُلوا(و )6()َمْوِعِدي َفَأْخَلْفُتمْ  َر�ُِّكمْ  ِمنْ  َغَضبٌ   ِز�َنةِ  ِمنْ  َأْوزَاًرا ُحمِّ

اِمِريُّ  ىَأْلقَ  َفَكَذِلكَ  َفَقَذْفَناَها اْلَقْوِم  ِإَلُهُكمْ  َهَذا َفَقاُلوا ُخَوارٌ  َلهُ  َجَسًدا ِعْجًال  َلُهمْ  ْخَرجَ أفَ ◌َ (و )7()السَّ

 .)8()َفَنِسيَ  ُموَسى َوإَِلهُ 

 مع المختار والموعد الم�قات إلى ذاه�ا قومه عن السالم عل�ه موسى النبي غاب :العجل قصة

 شيء �أخذ "�السامري " القرآن سماه شخص قام غ�ا�ه وفي التوراة عنه یتلقى حتى  جالله جل هللا

 روغّ  مامجسّ  عجال منها وصنع ال�حر في غرقهم �عد فرعون  آل خلفها التي والحلي الز�نة من

 لیلة ثالثین لموسى وقت هللا كان( ) 10(الب�ان جامع في ورد, )9( إلههم هذا أن وادعى إسرائیل بني

 عقو�ة أصا�كم الذي أصا�كم إنما: "السامري " هللا عدو قال الثالثون  مضت فلما �عشر، أتمها ثم

 فقذفوها معهم، وهي فساروا فرعون، آل من  تعیروها حل�ا وكانت فهلموا معكم، كان الذي �الحلي

 جبرائیل فرس أثر من ق�ضة ثو�ه في أو عمامته في رّص  قد وكان �قرة، صورة فصورها إل�ه،

                                                           
 .60, آ�ة: ) سورة المائدة1(
 .521,520ص ,لمفردات في غر�ب القرآنا, األصفهاني الراغب )2(
 .246, ص6ج ,لتحر�ر والتنو�را  ,عاشور ابن ) 3(
 .235,ص6, جالجامع ألحكام القرآن القرطبي,)4(
 .148, آ�ة: ) سورة األعراف5(
 .86, آ�ة: ) سورة طه 6(
 .87, آ�ة: ) سورة طه 7(
 .88, آ�ة: ) سورة طه8(
 .120,119,ص2, , جقصص األنب�اء كثیر, ابن )9(
 .355,ص18ي, ج) ابن جر�ر الطبر 10(
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 خوار یخور فجعل) خوار له جسدا عجال لهم رجفأخ( والصورة الحلي مع فقذفها ، السالم عل�ه

 ) ).موسى وٕاله إلهكم هذا( فقال ال�قر،

 في الواردة العلى وصفاته الحسنى �أسمائه هللا إفراد �ه و�قصد: والصفات األسماء توحید: ثان�ا

 �أسمائه مدعو تعالى هللا أن و�عتقدون ()1(وأحكامها �معانیها واإل�مان ،الصح�حة والسنة القرآن

 عل�ه هللا صلى نب�ه بها ووصفه نفسه بها ووصف سمى التي �صفاته وموصوف الحسنى

 والجالل والجمال الكمال �صفات متصف وجل عز هللا أن المسلمین عند المقرر ومن ,)2()وسلم

, )3()◌ٌ َأَحد ُكُفًوا َلهُ  َ�ُكنْ  َوَلمْ (:وجل عز قال ,نظیر وال مثیل له ول�س والعیب النقص عن منزه وهو

 وال له شر�ك ال واحد هللا إن هللا بتوفیق معتقدین هللا توحید في ونقول()4(ال أبو جعفر الطحاوي ق

   .)5()مثله ءشي

 من اإلله�ة الذات إلى إساءة ماأ�ّ  أساؤوا قوم الیهود :والصفات األسماء توحید من الیهود موقف

 توراتهم امتألت وقد, لسل�ما العقل ذو بها �قر ال بل بها تلیق ال أوصاف إلیها نسبتهم خالل

 �عقوب مع یتصارع �شر أنه على وتصوره التعب�و  والعجز �الندم وجل عز هللا تصف بنصوص

 الرأس أب�ض شیخ، وأنه آدمي صورة في إلههم أن( ) 6(دان�ال سفر  في ورد ,السالم عل�ه

 سفر فيو ) �شع�ه �فعله إنه قال الذي الشر على الرب فندم() 7(الخروج سفروفي ) واللح�ة

                                                           
 .29, صمعتقد أهل السنة في توحید األسماء والصفات, التم�مي خل�فة محمد )1(
 أئمة اعتقاد,)هـ371: ت( اإلسماعیلي مرداس بن الع�اس بن إسماعیل بن إبراه�م بن أحمد �كر الجرجاني, أبو )2(

 .51, صهـ1412 األولى، :الر�اض, الط�عة – العاصمة الخم�س دار الرحمن عبد بن محمد: تحقیق الحدیث,
 .4, آ�ة: ) سورة اإلخالص3(
) أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة بن عبد الملك األزدي، المصري، الطحاوي، الحنفي، ولد سنة 4(

في  ن رأسا في الفقه والحدیث وٕال�ه انتهت الرئاسةالب العلم منذ الصغر , وسمع من علماء مصر والشام , كط,  ـه239
 .364-361,ص11, ج سیر أعالم الن�الء, الذهبي الدین شمس, ـه321المذهب الحنفي, توفي سنة 

), هـ321: ت(المصري  الحجري  األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر الطحاوي, أبو )5(
 هـ, 1414, الثان�ة الط�عة, بیروت –اإلسالمي المكتب, األل�اني الدین ناصر محمد: وتعلیق شرح, الطحاو�ة العقیدة

 .32-31ص
العهد القد�م  المدرس, علي محمود وسفر دان�ال: نس�ة إلى الشخص�ة الرئ�س�ة ف�ه,, ) اإلصحاح التاسع, الفقرة العاشرة1(

 .384ص ,دراسة نقد�ة
 .14, الفقرة 32) اإلصحاح 2(
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 سحقت شعبي بنت العذراء ألن تكفا وال ونهارا ل�ال دموعا عیناي لتذرف لهم قال هللا إن( )1(إرم�ا

 ).جدا موجعة �ضر�ة عظ�ما سحقا

 :المائدة سورة خالل من والصفات األسماء توحید من الیهود موقف

 : �ةاإلله الذات إلى الیهود نظرة  عن ثالثة أمور تكشف المائدة سورة في ورد

قال س�حانه األول: ادعاء الیهود أن هللا عز وجل �حبهم و�عاملهم معاملة خاصة, األمر 

ُ�ُكمْ  َفِلمَ  ُقلْ  َوَأِح�َّاُؤهُ  للااَِّ  َأْبَناءُ  َنْحنُ  َوالنََّصاَرى  اْلَیُهودُ  َوَقاَلتِ (وتعالى  َ�َشرٌ  َأْنُتمْ  َبلْ  ِبُذُنوِ�ُكمْ  ُ�َعذِّ

بُ  َ�َشاءُ  نْ ِلمَ  َ�ْغِفرُ  َخَلقَ  ِممَّنْ  َماَواتِ  ُمْلكُ  َوهللَِِّ  َ�َشاءُ  َمنْ  َوُ�َعذِّ  َوإَِلْ�هِ  َبْیَنُهَما َوَما َواْألَْرضِ  السَّ

 )3() أي لنا معزة خاصة لد�ه وحظوة عندهَوَأِح�َّاُؤهُ  للااَِّ  َأْبَناءُ  َنْحنُ المراد �قولهم (و  ,)2()اْلَمِصیرُ 

توراة أن هللا عز وجل قال لعبده �عقوب عل�ه السالم (أنت ول�س المراد حق�قة البنوة, وما ورد في ال

, ومعنى اآل�ة )4(ابني �كري) فقد فسره ممن أسلم من الیهود �أن هذا من �اب التكر�م والتشر�ف

 أنها تزعم التي النصارى  طائفة وقالت ، المختار هللا شعب أنها تزعم التي الیهود طائفة وقالت(

 أبنائه �منزلة - تعالى - هللا من القرب في نحن:  منهما طائفة كل قالت غیرهم دون  الحق على

 والذي ,ال�ش من لغیرنا ل�س ما والتكر�م والمنزلة الفضل من فلنا المختار�ن، وأح�ائه المدللین،

 والضالل الكفر في وتخ�طهم ، كتبهم عل�ه شتملتا �ما جهلهم ، ال�اطل القول هذا على حملهم

 .)5() أللفاظا لمعاني السق�م وفهمهم

فسادًا, سعى في األرض �وادعاء الیهود �اطل ذلك أن هللا عز وجل ال �حب من كفر �ه و�رسله و 

والیهود أصال ال یؤمنون �اهلل عز وجل وال برسوله وال �كتا�ه فأنى �حبهم بل هم قوم �غ�ضون 

ة, و�حب مغضوب علیهم, و هللا عز وجل ی�غض الكفار و�عاقبهم و�خز�هم في الدن�ا واآلخر 

 المؤمنین و�ثیبهم و�جز�هم في الدن�ا واآلخرة.

                                                           
 .246ص ,العهد القد�م دراسة نقد�ةس�ة ف�ه , رم�ا : نس�ة إلى الشخص�ة الرئ�إ , و 17, الفقرة 14) اإلصحاح 1(

 .18) سورة المائدة, آ�ة: (2
 .62,ص3, جتفسیر القرآن العظ�م, كثیر ابن(3)
 .62,ص3ج ,العظ�م القرآن تفسیر(4) 

 .96,ص4, جالتفسیر الوس�ط, طنطاوي  )(5
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 َوَقاَلتِ (وجل وقد ورد في سورة التو�ة ما یدلل على أن الیهود قد نسبوا الولد هلل عز وجل, قال عز

 الَِّذینَ  َقْولَ  ُ�َضاِهُئونَ  مْ ِ�َأْفَواِههِ  َقْوُلُهمْ  َذِلكَ  للااَِّ  اْبنُ  اْلَمِس�حُ  النََّصاَرى  َوَقاَلتِ  للااَِّ  اْبنُ  ُعَزْ�رٌ  اْلَیُهودُ 

�ح �أن الیهود �عتقدون �أن ففي هذه اآل�ة تصر  )1()ُیْؤَفُكونَ  َأنَّى للااَُّ  َقاَتَلُهمُ  َقْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا

 عز وجل هللا أن إذ ,ابن هللا عز وجل, وهذا قدح �الغ في توحید األسماء والصفات )2()(عز�ر

في سبب نزول سورة اإلخالص أن ناسًا من الیهود قالوا للرسول  وقد وردمنزه عن الولد والوالد, 

 . )3()َأَحدٌ  للااَُّ  ُهوَ  ُقلْ : (فنزلت ر�ك، لنا أنسب: صلى هللا عل�ه وسلم

تنز�ه عن أن �كون  )5()ُیوَلدْ  َوَلمْ  َیِلدْ  َلمْ ( وقوله, فاهلل عزو جل أح ال ثاني له, )4(السورة ختم حتى

 .)6(لتركیب المنافي لألحد�ة والصمد�ةأم ألن ذلك �قتضي اله ولد أو بنت أو  أب أو 

 َمْغُلوَلةٌ  للااَِّ  َیدُ  اْلَیُهودُ  َوَقاَلتِ (وجل عز قال,  �البخل وجل عز هللا وصف الیهود: األمر الثاني

 عز هللا أن الیهود یدعي, ) 7()َ�َشاءُ  َكْیفَ  ُیْنِفقُ  َمْ�ُسوَطَتانِ  َیَداهُ  َبلْ  َقاُلوا ِ�َما َوُلِعُنوا َأْیِدیِهمْ  ُغلَّْت 

 �فضل، فال فضله و�منعنا علینا، یبخل هللا إن: قالوا أنهم بذلك �عني( عنهم الخیر مسكأ قد وجل

 أعداء قالوا عما هللا تعالى معروف، بذل وال �عطاء ی�سطها أن �قدر ال الذي یده كالمغلولة

 الغالب في  العطاء ألن الكرم� أو �البخل شخص وصف حالة في الید استعمال وجرى , )8()هللا

 غلت مغلولة هللا ید الیهود وقالت( قوله رضي هللا عنهما  ع�اس ابن وعن) 9(الید على یجري 

 أمسك بخیل إنه: �قولون  ولكنهم موثقة، هللا ید أن بذلك �عنون  ل�س: "قال) قالوا �ما ولعنوا أیدیهم

                                                           
 .30سورة التو�ة, آ�ة:  (1)
رضا,  رشید ت وأن ذلك بوحي أو إلهام من هللا عز وجل, محمد�عتقد الیهود أن عز�ر هو كاتب التوراة �عدما فقد )(2

 .284-283, ص10, جتفسیر المنار
 .1سورة اإلخالص, آ�ة:  (3)
 .688, ص24,  ججامع الب�ان في تأو�ل آي القرآن الطبري  جر�ر ابن )(4

 .3سورة اإلخالص, آ�ة:  (5)
 .541,ص15, جالتفسیر الوس�ط, طنطاوي  (6)

 . 64آ�ة:, ) سورة المائدة7(
 .451,ص10, جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�لابن جر�ر الطبري, ) 8(
 .451ص ,10, جالمصدر السابق)9(
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 البخل صفة وجل عزهللا  إلى ینسبون  الیهود إذاً , ")1(كبیرا علوا �قولون  عما هللا تعالى عنده، ما

 .هللا عز وجل عن ذلك علوًا كبیرا تعالى

 آالت لصناعة تفرغواقد  وسلم عل�ه هللا صلى النبي �عثة قبل الیهود كان :االعتقاد هذا منشأ

 ق�ض لماذا ) 2(منهم قائل فقال  محاصیلهم  فخابت الزراعة عن وانشغلوا الحصون  و�ناء الحرب

المدینة  في المسلمین حال من رأوه ما لذلك الدافع �كون  أو, مغلولة هللا ید  إن ؟ عنا دهی هللا

 اإلسالم�ة الدولة أمر أول في واألنصار المهاجر�ن بین وسلم عل�ه هللا صلى النبي آخى �عدما

 أن ومع تلك �مقولتهم ذلك على فیتسخطون  طعام دون  الل�الي المسلمین على تمر كانت فقد

 �عترضوا ولم كالمه ب�اطل أقروا ألنهم الجم�ع إلى الكالم ت نسب اآل�ة أن إال واحد القائل

 .)3(عل�ه

 )4()َ�َشاءُ  َكْیفَ  ُیْنِفقُ  َمْ�ُسوَطَتانِ  َیَداهُ  َبلْ  َقاُلوا ِ�َما َوُلِعُنوا َأْیِدیِهمْ  ُغلَّْت ( قائال علیهم هللا رد وقد

 الناس أبخل فكانوا, علیهم منط�قا الوصف هذا كان �أن فجازاهم, مقالتهم بجنس علیهم دعاء وهذا

 وجل عز قال ,شيء كل وسعت التي رحمته عن هللا وأ�عدهم �اهلل، ظنا وأسوأهم إحسانا، وأقلهم

 ملوكا كانوا ولو حتى الیهود أن أي )5()َنِقیًرا النَّاَس  ُیْؤُتونَ  َال  َفِإًذا اْلُمْلكِ  ِمنَ  َنِصیبٌ  َلُهمْ  َأمْ (

 على �ظهر ما وهو النقیر �ساوي  ما حتى �عطونهم وال شيء  �أقل الناس على فسیبخلون 

 �كون  أن االحتمالین كال على و�صح خبرا، �كون  أن و�حتمل علیهم، دعاء أیدیهم وغلت ,)6(النواة

 الخیر عن أیدیهم غلت فالمعنى الدن�ا عن خبرا كان وٕاذا اآلخرة، �ه یراد وأن الدن�ا في ذلك

 �ما ولعنوا )7(جهنم نار في غلت فالمعنى اآلخرة عن خبرا كان وٕاذا ونحوه هللا سبیل في واإلنفاق

 من �ه ووصفوه هللا على وافتروا الكفر، من قالوا �الذي وفضله هللا رحمة من أ�عدوا  أي, قالوا

 الواسع هو بل أي(والمعنى)  �شاء كیف ینفق م�سوطتان یداه بل( تعالى وقوله, واإلفك الكذب

 فمنه نعمة من بخلقه ما الذي وهو خزائنه، عنده إال شيء من ما الذي العطاء، ز�لالج الفضل،
                                                           

 .452ص,10, جالمصدر السابق) 1(
 .453,ص10ج ,القرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل,  الطبري  جر�ر ابن, ) اسمه فنحاص2(
 .3262,ص6, جتفسیر الشعراوي ,  الشعراوي )3(
 .64, آ�ة: لمائدة) سورة ا4(
 .53, آ�ة: ) سورة النساء5(
 .475,ص8, جالقرآنآي جامع الب�ان في تأو�ل  )6(
 .215,ص2, جالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العز�ز , األندلسي عط�ة ابن )7(
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 وسفرنا، وحضرنا ونهارنا، لیلنا في إل�ه، نحتاج مما شيء كل لنا خلق الذي له، شر�ك ال وحده

 فإنه أراد، مما �منعه مانع وال عل�ه، حجر ال( )2(المنان ت�سیر في وورد )1()أحوالنا جم�ع وفي

 ال وأن جوده، لنفحات یتعرضوا أن الع�اد وأمر والدنیوي، الدیني وٕاحسانه فضله �سط قد تعالى

 األوقات جم�ع في وخیره والنهار، اللیل سحاء  فیداه ,�معاصیهم إحسانه أبواب أنفسهم على �سدوا

 یرافق و�عطي سائال و�جیب كسیرا، و�جبر أسیرا و�فك فقیرا، و�غني غما، و�ز�ل كر�ا، �فرج مدرارا،

 أنها غیر ید، هي صفاته، من صفة هنا والید) للسائلین و�ستجیب المضطر�ن، و�جیب عائال

 .)3(آدم بني كجوارح بجارحة ل�ست

 فلسطین في الج�ار�ن و�قاتل األرض إلى ینزل  �أنه وجل عز هللا وصف الیهود: األمر الثالث

 َها ِإنَّا َفَقاِتال َوَر�ُّكَ  َأْنتَ  َفاْذَهبْ  ِفیَها َداُموا َما ًداَأبَ  َنْدُخَلَها َلنْ  ِإنَّا ُموَسى َ�ا َقاُلوا(وجل عز قال

 قرب لما عل�ه السالم  موسى أن وذلك, الیهودي التمرد مدى اآل�ة هذه تبین )4()قاعدون  ُهَنا

 من �قاتلهم من لقتال مستعدین بدخولها أمرهم, اآلهلة العامرة )5( المقدسة األرض حدود من �قومه

 أبوا إ�اهم وظلمهم لهم المصر�ین �اضطهاد والذل الضعف من علیهم غلب لما أنهمو  أهلها،

 عن جبنهم و�عد )6(مصر إلى الرجوع وحاولوا ال�الد، تلك أهل وقوة �ضعفهم، واعتذروا وتمردوا

 بذلك، أمرك الذي ور�ك أنت فاذهب  لموسى قالوا,  لذلك القاطع ورفضهم المقدسة األرض دخول

 ومتوقفون، منتظرون  هاهنا إنا منها، وأخرجاهم اهزماهم أو شأفتهم، واستأصال ،)7(�نالج�ار  فقاتال

 ل�س وهذا ظاهره على الكالم حمل ال�عض و�رى , )8(مقاتلین غیر أو القتال، عن قاعدون  أو

تفسیر  في ورد, وجل عز هللا بجناب تلیق ال ألفاظا تتناول التي الیهود�ة اللغة عن �غر�ب

 وقصدوا واستهزاء، بهما م�االة وقلة ورسوله �اهلل استهانة ذلك قالوا أنهم اهروالظ()9(الكشاف

                                                           
 .133,ص3, جتفسیر القرآن العظ�م, كثیر ابن )1(
 .237) عبد الرحمن السعدي, ص2(
 .454,ص10, جالقرآنآي ع الب�ان في تأو�ل , جامالطبري  جر�ر ابن )3(
 .24, آ�ة: ) سورة المائدة 4(
 .32,ص2, جفتح القدیر الشوكاني,) األرض المقدسة: المطهرة وهي الشام, 5(
 .275,ص6, جتفسیر المنار, رضا رشید محمد )6(
 .32,ص2, ج فتح القدیرالشوكاني, قوم عظام األجسام طوال متعاظمون,  الج�ار�ن: )7(
 .276,ص6, جتفسیر المنارمحمد رشید رضا, ) 8(
 .621,ص1الزمخشري, ج )9(
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 وجل عز هللا رؤ�ة بها وسألوا العجل بها عبدوا التي قلو�هم وقسوة وجفاهم بجهلهم حق�قة ذهابهما

  هكذا )1(قال سید قطب)  �قعودهم ذهابهما مقابلة عل�ه والدلیل, جهرة

 وخز ف�كلفه �الواجب النهوض أما! اللسان مد إال اللسان وقاحة لفهتك ال الذي العاجز، وقاحة في

 عشر والرا�ع عشر الثالث الفصلین في مفصلة القصة وهذه, )2()»ور�ك أنت فاذهب! «السنان

أرض كنعان التي  لیتجسسوا رجاال أرسل :قائال موسى الرب كلم ثم( ذلك ومن ،)3(العدد سفر من

 فأرسلهم ف�ه رئ�س واحد كل, ترسلون  آ�ائه من س�ط لكل واحدا رجال, إسرائیل لبني معطیها أنا

 مذمة فأشاعوا(و) 4()إسرائیل بني رؤساء هم رجال كلهم,  الرب قول حسب فاران بر�ة من موسى

 أرض هي لنتجسسها فیها مررنا التي األرض: قائلین إسرائیل بني في تجسسوها، التي األرض

 بني الج�ابرة، هناك رأینا وقد .القامة طوال أناس فیها نارأی الذي الشعب وجم�ع سكانها، تأكل

 . ) 5()أعینهم في كنا وهكذا كالجراد، أعیننا في فكنا. الج�ابرة من عناق

 

 

 :وة واألنب�اء صلوات هللا وسالمه علیهم أجمعینالنب في ة الیهودعقید :الثاني المطلب

  :عام علیهم السالم �شكل األنب�اءالنبوة و  موقف الیهود من 

 النحو علىأذكرها  أمور عدة خالل من هذا و�ظهر �االضطراب األنب�اء في الیهود عقیدة اتسمت

 : اآلتي

                                                           
تخرج �كل�ة دار العلوم (�القاهرة)  , مفكر إسالمي مصري، من موالید قر�ة (موشا) في أسیوط ,سید قطب: بن إبراه�م )1(

مدرسا للعر��ة، فموظفا  م) وعمل في جر�دة األهرام. وكتب في مجلتي (الرسالة) و (الثقافة) وعین 1934هـ ( 1353سنة 
, وانضم إلى اإلخوان المسلمین، فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحر�ر زارةفي دیوان وزارة المعارف ثم (مراق�ا فن�ا) للو 

) وسجن معهم، فعكف على تألیف الكتب ونشرها وهو في سجنه، إلى ان صدر األمر بإعدامه م1954-م1953جر�دتهم (
ولم تخل كت�ه من مالحظات وانتقادات بینها �عض العلماء,  م,  1967, وٕاعدامه سنة م1906فأعدم , وكان مولده سنة 

 .148-147,ص3, ج األعالم الزركلي, الدین خیر ,وتجاوز عنه  رحمه هللا
 .870, ص2,جفي ظالل القرآن , سید قطب )2(
 .277,ص6ج,تفسیر المنار )3(
 .)33-27,الفقرة  (13, اإلصحاح  سفر العدد) 6(
 .33-32, الفقرة 13, اإلصحاح  المصدر السابق )5(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 على المقدس الكتاب في أطلقوه وقد هو ومن النبي عن اواضح امفهوم الیهود لدى ل�س -1 

 الحبر، مالعال وعلى اله�كل، كهنة وعلى الكاذب، النبي وعلى هللا، من المرسل الصادق النبي

 . ) 1(الوثن�ة اآللهة كهنة وعلى والمنجم، الساحر وعلى

) 2(الخروج سفر في ورد  فقد السالم عل�ه موسى أخت كمر�م أنب�اء، النساء �عض یجعلون  -2

 ).ورقص بدفوف وراءها النساء جم�ع وخرجت بیدها الدف هارون  أخت ةالنب�ّ  مر�م فأخذت(

 ال والتي والمخازي  الق�ائح من الكثیر األنب�اء  إلى بها ملحقةال والكتب المحرفة التوراة نسبت  -3

 على دلیل وهذا, جمعاء ال�شر�ة إلى مهدیین هداة �عثوا من حق في فكیف العادي �الرجل تلیق

 ألنب�ائهم الیهود�ة الشخص�ة تكنه الذي وال�غض الحقد ومدى للتوراة الیهود �ه قام الذي التحر�ف

 شیخ إلى نسبوا فقد,  والفواحش الك�ائر إلیهم نسبوا أنهم ذلك ومن , ً عموما ولألنب�اء خاصة

 وغرس فالحا �كون  نوح وابتدأ( )3(التكو�ن سفر في ورد  الخمر شرب  السالم عل�ه نوح المرسلین

 أب�ه عورة كنعان أبو حام فأ�صر( أ�ضا وورد ,) خ�ائه داخل وتعرى  الخمر من وشرب كرما

 ی�صرا فلم الوراء إلى ومش�ا أكتافهما على ووضعاه الرداء و�افث امس فأخذ خارجا، أخو�ه وأخبر

 عبد كنعان ملعون  فقال. الصغیر ابنه �ه فعل ما علم خمره من نوح است�قظ فلما أبیهما، عورة

 منهم وطلب العجل لهم صنع الذي هو السالم عل�ه هارون  أن وزعموا, ) 4() إلخوته �كون  العبید

 اجتمع الجبل من النزول في أ�طأ موسى أن الشعب رأى ولما() 5(روجالخ سفر ففي  �عبدوه أن

 أقراط انزعوا: هارون  لهم فقال  أمامنا تسیر آلهة لنا اصنع قم له وقالوا هارون  على الشعب

 �اإلزمیل وصوره أیدیهم من ذلك فأخذ بها وأتوني و�ناتكم و�ن�كم نسائكم أذان في التي الذهب

 ).إسرائیل �ا آلهتك هذه افقالو , مسبوكا عجال وصنعه

 اْلِكَتابَ  ُموَسى َآَتْیَنا َوَلَقدْ ( وجل عز قال اآلخر ال�عض و�قتلون  األنب�اء ب�عض �كفرون   -4

ْیَنا ُسلِ  َ�ْعِدهِ  ِمنْ  َوَقفَّ  ُكمْ َجاءَ  َأَفُكلََّما اْلُقُدسِ  ِبُروحِ  َوَأیَّْدَناهُ  اْلَبیَِّناتِ  َمْرَ�مَ  اْبنَ  ِع�َسى َوَآَتْیَنا ِ�الرُّ

                                                           
 .367ص ,عرض ونقد أثرها في انحرافهمالیهود و  أثر األسفار المقدسة عند قدح, محمود عبد الرحمن  )1(
 .20, الفقرة 15) االصحاح2(
 .20ة , الفقر 9) اإلصحاح 3(
 .20,الفقرة9, اإلصحاح  سفر التكو�ن) 4(
 .1, الفقرة32) اإلصحاح5(
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, فالیهود إما أن �كفروا ) 1()َتْقُتُلونَ  َوَفِر�ًقا َكذَّْبُتمْ  َفَفِر�ًقا اْسَتْكَبْرُتمْ  َأْنُفُسُكمُ  َتْهَوى  َال  ِ�َما َرُسولٌ 

�النبي و�قتلوه , وٕاما أن �كفروا �ه فقط , والدافع في ذلك االستك�ار عن ات�اع الحق واالنص�اع 

 له.

 كما وصدقه نبوته �عرفون  أنهم مع وسلم عل�ه هللا صلى محمد انبین ورسالة نبوة إنكارهم -5

 ّمْنُهمْ  َفِر�قاً  َوإِنّ  َأْبَناَءُهمْ  َ�ْعِرُفونَ  َكَما َ�ْعِرُفوَنهُ  اْلِكَتابَ  آَتْیَناُهمُ  اّلِذینَ (تعالى قال, أبناءهم �عرفون 

 محمدا �كتمون : قال) �علمون  وهم قالح ل�كتمون ()3(مجاهد عنو ) 2()َ�ْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقّ  َلَ�ْكُتُمونَ 

 . )4(واإلنجیل التوراة في عندهم مكتو�ا یجدونه وهم وسلم عل�ه هللا صلى

  :المائدة سورة خالل منعلیهم السالم  األنب�اء من الیهود موقف

  قوله في وذلك, علیهم السالم  والرسل األنب�اء من الیهود موقف یبین ما المائدة سورة في ورد

 َتْهَوى  َال  ِ�َما َرُسولٌ  َجاَءُهمْ  ُكلََّما ُرُسًال  ِإَلْیِهمْ  َوَأْرَسْلَنا ِإْسَراِئیلَ  َبِني ِمیَثاقَ  َأَخْذَنا َقدْ لَ ( تعالى

 :أمور عدة اآل�ة أفادت وقد) 5()َ�ْقُتُلونَ  َوَفِر�ًقا َكذَُّبوا َفِر�ًقا َأْنُفُسُهمْ 

 ت�اعاو  �الشرائع والعمل هللا توحید �عني وهو المیثاق إسرائیل بني على عز وجل هللا أخذ - 1 

 وات�عوا والمواثیق العهود تلك فنقضوا ،ه وسلمصلى هللا عل� ولرسوله هلل والطاعة والسمع األنب�اء

  . )6(ردوه خالفهم وما قبلوه منها وافقهم فما الشرائع، على وقدموها وأهواءهم، آراءهم

 هم منمن )7(علیهم السالم األنب�اءو  الرسل من مجموعة إسرائیل بني إلى وجل عز هللا أرسل -2

 یوشع مثل له، مبینا للشرع معززا جاء منمنهم و  وع�سى، وداود موسى مثل وكتاب، �شرع جاء

                                                           
 .87, آ�ة: ورة ال�قرة) س1(
 .146, آ�ة: ) سورة ال�قرة2(
القرشي , ولد في  المخزومي السائب أبي بن السائب المكي, مولى الحجاج أبو والمفسر�ن، القراء شیخ ) مجاهد: االمام،3(

وأقوال في هـ, كان مرجعًا في القراءة والتفسیر , أخذ العلم عن ابن ع�اس وكان من أنجب تالمیذه , وله غرائب 21عام 
 .457-449,ص4, جسیر أعالم الن�الء ,هـ, الذهبي104العلم والتفسیر تستنكر, توفي وهو ساجد عام 

 .189,ص3, جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل, الطبري  جر�ر )ابن4(
 .70, آ�ة: سورة المائدة) 5(
 .14,ص3, جتفسیر القرآن العظ�م , كثیر ) ابن6(
لنبي , وقد فرق األلوسي بینهما  بتعر�ف دقیق قائال(الرسول من أوحي إل�ه �شرع جدید والنبي ) هناك فرق بین الرسول وا2(

 .157,ص17ج روح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثاني, هو الم�عوث لتقر�ر شرع من قبله), األلوسي
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 األحادیث في وال القرآن في یرد ولم, )1( رسال ال أنب�اء إال �قتلوا لم والیهود, بن نون عل�ه السالم

 .)2(النص حدود عند فنقف األنب�اء  من القتل نالهم من أسماء تعیین الصح�حة

 السالم عل�ه موسى منذ األزمنة مدار علىعلیهم الصالة والسالم  الرسل من الیهود موقف -3

 مع التكذیب والثاني التكذیب األول أمر�ن في تمثل وسلم عل�ه هللا صلى محمد نبینا زمن إلى

  �المضارع �قتلون  وجيء ,)3( للقتل قدمةم ألنه و�حتمل أ�شع ألنه القتل على التكذیب وقدم القتل

 منها للتعجب الشن�عة الحال لتلك واستحضاراّ  للقتل استفظاعاً  الماض�ة الحال حكا�ة  سبیل على

 تلك ل�مثل التعبیر هذاوٕان  ,)4(وسلم عل�ه هللا صلى محمد نبینا قتل الیهود محاولة إلى إشارة أو

 و�صوره المفهوم ذلك الخ�ال یتناول �مفهومها، ذهنال قرعت إذا األلفاظ ألن المشوهة؛ الصورة

 �عد إسرائیل بني �مساوئ  اآل�ة ختمت وقد, )5( یناس�ه ما التأثیر من له ف�كون  �ه، الالئقة �الصورة

 المساوئ   هذه تذكر أن الناس وكالم التخاطب في المعهود أن مع علیهم عز وجل هللا نعم ب�ان

  .)6( مجترحیها تقر�ع في أبلغ وذاك وفظاعتها معاملتهم سوء إلى إشارة, علیها خون یو�ّ  ثم

 التمرد �اتجاه یدیرها الذي الهوى  لعامل تخضع موجهة شخص�ة الیهود أن إلى اآل�ة تشیر -4

 النفس ألن �قتلون  أو �كذبون  جعلهم ما وهذا ,یهوون  ما على �قولونه ما وق�اس األنب�اء على

 َتْهَوى  َال  ِ�َما( تعالى قوله وفي, لدیها حبوبوالم المألوف عن الخروج وتأنف تستصعب

 یوافق ال رسلهم �ه جاءت ما أن في  لدیهم محصورة والقتل التكذیب في العلة أن ب�ان )7()َأْنُفُسُهمْ 

 غیر في �قتلونهم أو الرسل �كذبون  أنهم من حالهم تفظ�ع ز�ادة إلى إشارة وهذه نفوسهم هوى 

 من أو ثائرة، حادث حدوث من أو فادحة، �مشقة تكلیف من عذرا فیها ألنفسهم یلتمسون  حالة

 واجهوا فقد اإلسالم، مجيء في العرب من المشركون  فعل كما مفارقته، �أبون  بدین التمسك أجل

  َعلى َوإِنَّا ُأمَّةٍ  َعلى آ�اَءنا َوَجْدنا ِإنَّا( �قولهمًا صلى هللا عل�ه وسلم محمد الرسول

                                                           
 .273,ص6, ج, التحر�ر والتنو�رعاشور ابن )1(
 .119, ص لیهود�ة في القرآن الكر�مالشخص�ة ا الخالدي, صالح) 4(
التفسیر , طنطاوي , 272,ص6ج ,لتحر�ر والتنو�را ,عاشور ابن ,398,ص6, جتفسیر المنار رضا, رشید محمد) 5(

 232.,ص4, ج الوس�ط
 .163,ص1, ج, الكشاف عن حقائق غوامض التنز�لالزمخشري )  6(
 .312,ص1) محمد رشید رضا, ج7(
 .31,ص1, ج لمنارتفسیر ا محمد رشید رضا, )1(
 .70, آ�ة: سورة المائدة) 7(
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 . )2(الیهود من المعذرة إلى  أقرب فهم, )1()ُمْهَتُدونَ  آثاِرِهمْ 

 في والمتمثلة) كلما( تعالى �قوله المتجددة األنب�اء دعوة مواجهة في الیهود�ة المنهج�ة إن 

 علیهم تمل�ه �ما والعجب,  فیهم الذات حب استشراء عن تنبئ اجتمعا أو انفردا والقتل التكذیب

 والنور نفوسهم لصالح المتضمنة السماء برسالة التكذیب درجة إلى �میولهم ىوالرض عقولهم

  تؤخذ أو منهم تسلب أن من علیها یخشون  ومطامع منافع للیهود أن إلى �قودنا وهذا,  لعقولهم

 .هذا خالف الرسل لتكذیب دافع عندهم فل�س یهوونه الذي الهوى  في یدخل وهذا, والنفوذ كالجاه

 ة الیهود في الیوم اآلخر:عقید: الثالث المطلب

  بذلك وسمي , والجزاء للحساب،, فیـه الناس ی�عث الذي الق�امة یوم: اآلخر الیوم ىمعن

 

   .)3(منازلهم في النار وأهل منازلهم في الجنة أهل �ستقر حیث �عده، یوم ال ألنه

 :اآلخر الیوم في وقومه السالم عل�ه موسى عقیدة

 وثواب وجزاء ونشور �عث من نهیتضم وما اآلخر �الیوم تؤمن األصل في الیهود�ة الد�انة إن

 ِبَیْومِ  ُیْؤِمنُ  الَ  ُمَتَكبِّرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَر�ُِّكمْ  ِبَر�ِّي ُعذتُ  ِإنِّي ُموَسى َوَقالَ (وجل عز قال,  وعقاب

 َأِقِموَ  َفاْعُبْدِني َأَنا ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  للااَُّ  َأَنا ِإنَِّني( السالم عل�ه موسى مخاط�ا وجل عز وقال ) 4()اْلِحَساِب 

َالةَ  اَعةَ  إن( و) 5()ِلِذْكِري  الصَّ  هاتین ففي )6()َتْسَعى ِ�َما َنْفسٍ  ُكلُّ  ِلُتْجَزى  ُأْخِفیَها َأَكادُ  َآِتَ�ةٌ  السَّ

 . ینكرها ممن السالم عل�ه موسى و�راءة  اآلخر الیوم عقیدة إث�ات اآلیتین

 : التحر�ف �عد اآلخر الیوم إلى الیهود نظرة

                                                           
 .22, آ�ة: ) سورة الزخرف3(
 .275,274,ص6, جالتحر�ر والتنو�ر, ابن عاشور) 4(
 .37, صت�سیر الكر�م المنان في تفسیر كالم الرحمن, السعدي الرحمن ) عبد1(
 .27, آ�ة: ) سورة غافر2(
 .14, آ�ة: ) سورة طه5(
 .16, آ�ة:) سورة طه6(
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 النحو على أمور �عدة واتسمت, اآلخر الیوم إلى نظرتهم اضطر�ت للتوراة الیهود تحر�ف �عد

 :اآلتي

 وجل عز قوله القرآن من ذلك على والدلیل,  من حیث الوجود اآلخر �الیوم الیهود یؤمن -1

َنا َلنْ  َوَقاُلوا(  َأمْ  َعْهَدهُ  للااَُّ  ُیْخِلفَ  َفَلنْ  ْهًداعَ  للااَِّ  ِعْندَ  َأتََّخْذُتمْ  ُقلْ  َمْعُدوَدةً  َأ�َّاًما ِإالَّ  النَّارُ  َتَمسَّ

 عنها هللا رضي) 2(عائشة المؤمنین أمُّ  روته ما السنة ومن ,) 1()َتْعَلُمونَ  َال  َما للااَِّ  َعَلى َتُقوُلونَ 

 في �عذبون  القبور أهل إن: لي فقالتا المدینة، یهود عجز من عجوزان علي دخلت: قالت فقد

 فقلت وسلم، عل�ه هللا صلى النبي عليّ  ودخل فخرجتا، أصدقهما، أن عمأن ولم فكذبتهما، قبورهم

 البهائم تسمعه عذا�ا �عذبون  إنهم صدقتا،: «فقال له، وذكرت عجوز�ن، إن هللا، رسول �ا: له

 اتصور   لهم ل�س  الیهود ولكن, )3()القبر عذاب من تعوذ إال صالة في �عد رأیته فما »كلها

 في إال ثواب وال ب العقا أن یرى  من فمنهم, مختلفة  تصوراتهم بل اآلخر الیوم عن اواضح

 �ال�عث یؤمن من ومنهم ,المنتظر المس�ح نزول هو اآلخر الیوم أن یرى  من ومنهم ,)4(الدن�ا

 .) 5(انحراف على ولكن والحساب

 َأوْ  ُهوًدا َكانَ  َمنْ  ِإالَّ  اْلَجنَّةَ  َیْدُخلَ  َلنْ  َوَقاُلوا( وجل عز قال وحدهم لهم الجنة الیهود �حصر -2

 دعوى  وجل عز هللا وصف وقد ,)6() َصاِدِقینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ُبْرَهاَنُكمْ  َهاُتوا ُقلْ  َأَماِنیُُّهمْ  ِتْلكَ  َنَصاَرى 

 تثبت ال و�دونهما دلیل وال برهان بدون  �أذهانهم علق تصور ألنها �األماني والنصارى  الیهود

, وأقواله أعماله في مخلصا وجل عز هلل وجهه أسلم من إال لهایدخ ال الجنة أن والحق�قة, الدعوى 

                                                           
 .80, آ�ة: سورة ال�قرة) 1(
أ�كر الصدیق , زوج رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم , الفقیهة العالمة العابدة , ذات الكرم والجود, أبي : بنت ) عائشة2(

اإلصا�ة في تمییز  العسقالني, حجر ابنالمبرأة من فوق س�ع سماوات , ماتت سنة ثمان وخمسین ودفنت �ال�ق�ع, 
 .235,231,ص8, ,جالصحا�ة

 .)6366رقم الحدیث ( كتاب الدعوات, �اب التعوذ من القبر, ,صح�ح البخاري , البخاري  إسماعیل بن محمد )3(
) ترى فرقة الصدوقیون �أن الحساب �كون في الدن�ا ول�س في اآلخرة فالعمل الصالح ینتج البركة لصاح�ه والعمل السیئ 4(

 .21,20ص, عند الیهود اإل�مان �الیوم اآلخر  الشهري, زاهر, ینتج األزمات
 .370,369, , صاألسفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد ,قدح محمود )5(
 .111, آ�ة: ) سورة ال�قرة6(
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 َوالَ  َر�ِّهِ  ِعْندَ  َأْجُرهُ  َفَلهُ  ُمْحِسنٌ  َوُهوَ  هللَِِّ  َوْجَههُ  َأْسَلمَ  َمنْ  َبَلى( قائال علیهم وجل عز هللا رد وقد

 .)1()َ�ْحَزُنونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْیِهمْ  َخْوفٌ 

 هي الصالح والعمل اإل�مان مقابل وعود من بها الملحقة لكتبوا المحرفة التوراة في ورد ما -3

 حالة وفي األوالد وكثرة األعداء على انتصار من الیهود على بها هللا ینعم دنیو�ة متع عن ع�ارة

 �الیوم یؤمنون  ال أنهم على یدل وهذا, )2(ذرار�هم و�سبي منهم األعداء وجل عز هللا �مكن الكفر

 الیهود أیدي في التي التوراة في ول�س() 3(المنار صاحب قال , �حاصح صر�حا إ�مانا اآلخر

 غیر إشارات داود مزامیر وفي فیها وٕانما الموت، �عد والجزاء لل�عث صر�ح ب�ان والنصارى 

 ال  الزك�ة األرواح مأوى  الجنة أن(و) 4(والجح�م �النع�م صرحوا التلمود في ولكنهم) صر�حة

 الظالم من ف�ه لما ال�كاء سوى  ف�ه لهم نصیب وال الكفار مأوى  والجح�م الیهود، إال یدخلها

 اآلخر �الیوم اإل�مان�أن  و�مكن القول) مرة ستین النع�م من أوسع الجح�م وأن, والطین والعفونة

 ت�اعا على أصروا أو لتوراةل تحر�فمن  قامواما  رغم ،عند الیهود األساس�ة الم�ادئ منمازال 

   .)5(منها المحرف

 : سورة المائدة لة الیهود الى الیوم اآلخر من خال نظر 

 َوَقاَلتِ ( تعالى قوله في وذلك اآلخر الیوم في الیهود عقیدة إلى ةشار إ المائدة سورة في ورد 

ُ�ُكمْ  َفِلمَ  ُقلْ  َوَأِح�َّاُؤهُ  للااَِّ  َأْبَناءُ  َنْحنُ  َوالنََّصاَرى  اْلَیُهودُ   َ�ْغِفرُ  َخَلقَ  ِممَّنْ  َ�َشرٌ  َأْنُتمْ  َبلْ  ِبُذُنوِ�ُكمْ  ُ�َعذِّ

بُ  َ�َشاءُ  ِلَمنْ  َمَواتِ  ُمْلكُ  َوهللَِِّ  َ�َشاءُ  َمنْ  َوُ�َعذِّ  وقد )6()اْلَمِصیرُ  َوإَِلْ�هِ  َبْیَنُهَما َوَما َواْألَْرضِ  السَّ

 :اثنین أمر�ن اآل�ة قررت

 .) 7(ق�ق�ةالح البنوة  هنا المراد ول�س أح�اؤه أي هللا أبناء �أنهم الیهوداعتقاد  -1

                                                           
 .112, آ�ة: ) سورة ال�قرة1(
 .118, صالیهود�ة والنصران�ةاألد�ان , دراسات في الخلف سعود )2(
 .252, ص10) محمد رشید رضا , ج3(
 .68, صالكنز المرصود في قواعد التلمود, هللا نصر یوسف ترجمة, هلنجرو  )4(
 .15-9صم, 2002- الثالثة الط�عة, القاهرة -الشروق  دار, من هو الیهودي,  عبد الوهاب المسیري  )5(
 .18, آ�ة: ) سورة المائدة6(
 .227, صالمنان في تفسیر كالم الرحمن الكر�م ت�سیر السعدي, الرحمان عبد) 3(
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 وهذا, )1(واألخروي  الدنیوي  �شمل هنا والعذاب,  ذنو�هم �سبب الیهود على واقع العذاب أن -2

 عز قال معدودة أ�اما إال النار في �عذبوا لن  أنهم زعموا وقد اآلخر �الیوم  عقیدتهم إلى إشارة

َنا َلنْ  َوَقاُلوا(وجل  َأمْ  َعْهَدهُ  للااَُّ  ُیْخِلفَ  َفَلنْ  َعْهًدا للااَِّ  ِعْندَ  َأتََّخْذُتمْ  ُقلْ  َمْعُدوَدةً  َأ�َّاًما ِإالَّ  النَّارُ  َتَمسَّ

 كانوا الیهود إن: قال عنهما هللا رضي ع�اس ابن وعن ) 2()َتْعَلُمونَ  َال  َما للااَِّ  َعَلى َتُقوُلونَ 

 أ�ام س�عة اوٕانم النار، في یوماً  سنة ألف �كل نعذب وٕانما سنة، آالف س�عة الدن�ا هذه: �قولون 

َنا َلنْ  َوَقاُلوا(فنزلت  .) 3(... ) َمْعُدوَدة َأ�َّاماً  ِإالَّ  النَّارُ  َتَمسَّ

 ,الموحدین إ�مان الحق�قي اإل�مان اآلخر �الیوم یؤمنون  ال الیهود أن سبق امم نخلص: الخالصة

مَ  َما ُ�َحرُِّمونَ  َوال اآلِخرِ  اْلَیْوِم�ِ  َوال ِ�اهللَِّ  ُیْؤِمُنونَ  ال الَِّذینَ  َقاِتُلوا(تعالى هللا لقول و�النس�ة  للااَُّ  َحرَّ

 َوُهمْ  َیدٍ  َعنْ  اْلِجْزَ�ةَ  ُ�ْعُطوا َحتَّى اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذینَ  ِمنَ  اْلَحقِّ  ِدینَ  َیِدیُنونَ  َوال َوَرُسوُلهُ 

 من اآلخر یوم�ال  اإل�مان والنصارى  الیهود عن تنفي ال اآل�ة �أن توجیهه ف�مكن ) 4()َصاِغُرونَ 

 ألسنة على ووردت جاءت كما وجز�ئاته بتفص�الته  �ه اإل�مان عنهم تنفي إنما,  األصل حیث

 ,)5()المؤمنین كإ�مان یؤمنون  ال: قیل اآلخر؟ والیوم �اهلل مؤمنون  الكتاب أهل: قیل فإن( أنب�ائهم

, اآلخر �الیوم وال هلل�ا یؤمنون  ال �أنهم الكتاب أهل �عرف ولم() 6(والتنو�ر التحر�ر في وورد

 الیوم بإث�ات الفر�قین قول وأن, الجزاء بیوم ومؤمنون  تعالى هللا لوجود مثبتون  والنصارى  فالیهود

 أ�اما إال النار تمسنا لن: كقولهم: الجزاء حق�قة تنافي وأكذو�ات تخ�الت �ه ألصقوا قد اآلخر

 ).اآلخر �الیوم یؤمنوا لم فكأنهم معدودة

 

 :اإل�مان في الیهود عقیدة:  الرا�ع المطلب

 :  معان ثالثة له لغة اإل�مان:  لغة:  اإل�مان -أ

                                                           
 .172,ص2, ج, المحرر الوجیز في تفسیر الكالم العز�زاألندلسي عط�ة ابن) 4(
 .80, آ�ة: ) سورة ال�قرة5(
 .277,ص2ج ,القرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل, الطبري  جر�ر ابن) 6(
 .29, آ�ة: ) سورة التو�ة4(
 335,ص2, جمعالم التنز�ل في تفسیر القرآن, ال�غوي  )5(
 .164,163,ص10) ابن عاشور, ج6(
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 ضد وآمنته ,الخوف ضد هو الذي والطمأنینة؛ واألمان األمن إعطاء: أي) : األمن( - أوالً 

نْ  َوآَمَنُهم: (تعالى هللا قال. )1(أخفته   .) 2()َخْوفٍ  مِّ

 َوَما( تعالى قال ,)3(التكذیب ضد: والتصدیق ,لعمل�ا قوله �صدق الذي أي) : التصدیق( - ثان�اً 

 )4( ).َصاِدِقینَ  ُكنَّا َوَلوْ  لَِّنا ِ�ُمْؤِمنٍ  َأنتَ 

  كما له وأقر �ه، آمن: تقول كما �ه، أقر فتقول التصدیق �سبق واإلقرار, )5(اإلقرار:  ثالثا

 .)6(أجودها هو الثالث المعنى ولعل) له آمن: تقول

 یز�د �األركان وعمل �الجنان، واعتقاد �اللسان، إقرار  معناه اإل�مان: اإل�مان اصطالحا-ب

 . )7(والجماعة السنة أهل عامة قول وهذا ,الش�طان �طاعة و�نقص الرحمن، �طاعة

 : عام �شكل اإل�مان من الیهود موقف

 أن ین�غي �ادةالع وأن , معبودا إلها �اهلل �قرون  ال أنهم إذ مبتورة عالقة �اإل�مان الیهود عالقة إن 

 العل�ة لصفاته یذعنوا ولم,  توحیدهم في وقدحوا,  ع�ادتهم في أشركوا بل, إل�ه إال توجه ال

 وسلم عل�ه هللا صلى محمد �النبي الیهود كفر وقد,  بوجوده مقرون  أنهم مع, الحسنى وأسمائه

 اْلَحقَّ  َلَ�ْكُتُمونَ  ِمْنُهمْ  َفِر�ًقا َوإِنَّ  َأْبَناَءُهمْ  ُفونَ َ�ْعرِ  َكَما َ�ْعِرُفوَنهُ  اْلِكَتابَ  آَتْیَناُهمُ  الَِّذینَ (وجل عز قال

 قال  وسلم عل�ه هللا صلى محمد على أنزل الذي الكتاب �القرآن �صدقوا ولم, )8()َ�ْعَلُمونَ  َوُهمْ 

 ما"والمقصود �اآل�ات  ,)9() اْلفاِسُقونَ  ِإالَّ  ِبها َ�ْكُفرُ  َوما َبیِّناتٍ  آ�اتٍ  ِإَلْ�كَ  َأْنَزْلنا َوَلَقدْ (وجل عز

                                                           
 .27-21، ص 13ج  ,لسان العرب,  منظور ابن, 513، ص15, ج تهذیب اللغة,  األزهري )1(
 .4, آ�ة: ) سورة قر�ش2(
 .27-21، ص 13, ج لسان العرب, 513، ص15, ج تهذیب اللغة) 3(
 .17, آ�ة: سورة یوسف) 4(
مجموع ت�م�ة,  ابن, اإلقرار هو الشرعي فللتعر� المناسب لإل�مان اللغوي  التعر�ف أن ت�م�ة ابن اإلسالم شیخ ) یرى 5(

 .291ص,7ج, الفتاوى 
 للنشر، الوطن مدار ,اإل�مان حق�قته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة, األثري  الحمید عبد بن هللا )عبد6(

 .24ص م,2003 - هـ1424 األولى،: الر�اض, الط�عة
 .8ص ,تأصیل�ة دراسة اإل�مان مسألة , الشبل العز�ز عبد بن )علي7(
 .146, آ�ة: سورة ال�قرة) 8(
 .99, آ�ة: سورة ال�قرة) 9(
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 سرائر ومكنون  الیهود علوم خفا�ا من وسلم عل�ه هللا صلى محمد إلى أنزله الذي هللا كتاب حواه

 إال لمهاع� �كن لم التي كتبهم تضمنته عما والن�أ إسرائیل، بني من أوائلهم وأخ�ار أخ�ارهم

 .)1( "التوراة في كانت التي كامهمأح من و�دلوه، وأواخرهم أوائلهم حرفه وما - وعلماؤهم أح�ارهم

 :المائدة سورة خالل من واإل�مان الیهود

 ما إال �قبلون  وال �الحق كافرون  قوم أنهم كیف و, الیهود إ�مان عن تتحدث عدیدة آ�ات وردت 

 :ذلك ومن ومصلحتهم ومزاجهم هواهم وافق

 ِإنِّي للااَُّ  َوَقالَ  َنِقیً�ا َعَشرَ  اْثَنيْ  ِمْنُهمُ  َوَ�َعْثَنا لَ ِإْسَراِئی َبِني ِمیَثاقَ  للااَُّ  َأَخذَ  َوَلَقدْ (وجل عز قال-1

َالةَ  َأَقْمُتمُ  َلِئنْ  َمَعُكمْ  ْرُتُموُهمْ  ِبُرُسِلي َوآَمْنُتمْ  الزََّكاةَ  َوآَتْیُتمُ  الصَّ  َحَسًنا َقْرًضا للااََّ  َوَأْقَرْضُتمُ  َوَعزَّ

َئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  َألَُكفَِّرنَّ   َفَقدْ  ِمْنُكمْ  َذِلكَ  َ�ْعدَ  َكَفرَ  َفَمنْ  اْألَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري  َجنَّاتٍ  ْدِخَلنَُّكمْ َوَألُ  َسیِّ

ِبیلِ  َسَواءَ  َضلَّ   في األسالف إسرائیل بني على المیثاق أخذ وجل عز هللا أن اآل�ة , ذكرت)2()السَّ

 بإقامة وجل عز هللا ألوامر ذعنواأ  هم إن ووعدهم  �التوراة العمل وهو السالم  عل�ه موسى زمن

 سیئاتهم بتكفیر, الخیر وجوه في  وأنفقوا, وتوقیرهم ونصرتهم برسله واإل�مان الزكاة وٕایتاء الصالة

 هللا صلى محمد النبي زمن في الیهود وهم الخلف حال تلیها التي اآل�ة بینت ثم, جنته وٕادخالهم

 و�ما اإلسالم برسالة كفرهم ذلك ومن �ه یلتزموا ولم نقضوه وأنهم كیف, المیثاق مع السالم عل�ه

  . )3(ورسوله صلى هللا عل�ه وسلم �اهلل وكفرهم,  وسلم عل�ه هللا صلى محمد النبي على أنزل

ْرنا َواتََّقْوا آَمُنوا اْلِكتاِب  َأْهلَ  َأنَّ  َوَلوْ (وجل عز قال -2 ئاِتِهمْ  َعْنُهمْ  َلَكفَّ  ِت َجنَّا َوَألَْدَخْلناُهمْ  َسیِّ

 كانوا ما واتقوا ورسوله �اهلل آمنوالو ) والنصارى  الیهود(الكتاب أهل أنقررت اآل�ة  )4()النَِّع�ِم

 و�تفسیر )5(النع�م جناتهم وألدخل سیئاتهم عنهمهللا عز وجل  لكفر والمحارم المآثم من یتعاطونه

 الیهود أن إلى اآل�ة رتشی, )6(وسلم عل�ه هللا صلى المرسلین بخاتم آمنوا الكتاب أهل أن لو آخر

                                                           
 .397,ص2, جالقرآنآي , جامع الب�ان في تأو�ل الطبري  جر�ر ابن )1(
 12, آ�ة: سورة المائدة) 2(

,  القرآن آي جامع الب�ان في تأو�لابن جر�ر الطبري, , 58,ص 3, ,جتفسیر القرآن العظ�م كثیر, ابن )3(
 .121,ص10ج
 .65, آ�ة: ) سورة المائدة4(
 .121,ص10, ججامع الب�ان في تأو�ل القرآن, 134,ص3تفسیر القرآن العظ�م, ابن كثیر, ج) 5(
 .380,ص 6,جتفسیر المناررضا,  رشید ) محمد6(
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 في ورد ,)1(�ه �شرتا واإلنجیل التوراة أن مع وسلم عل�ه هللا صلى محمد سیدنا بنبوة یؤمنون  ال

,  ولدا عشر اثني فیلد, جدا وأكثره,  وأثمره,  ف�ه لك سمعت فقد إسماعیل وأما( )2(التكو�ن سفر

 الیهود وكان ,)3(.وسلم عل�ه هللا صلى محمد النبي إلى إشارة كبیرة أمة وقولهم)  كبیرة أمة وأجعله

 وقال,  أیدیهم بین التي توراتهم في ونعته صفته ون أو�قر  الزمان آخر في سیخرج نبي عن �علمون 

 قَّ اْلحَ  َلَ�ْكُتُمونَ  ِمْنُهمْ  َفِر�ًقا َوإِنَّ  َأْبَناَءُهمْ  َ�ْعِرُفونَ  َكَما َ�ْعِرُفوَنهُ  اْلِكَتابَ  َآَتْیَناُهمُ  الَِّذینَ (وجل عز

�صحة ما جاء  مس�قا والنصارى  الیهود الكتاب أهل معرفة اآل�ة قررت فقد )4()َ�ْعَلُمونَ  َوُهمْ 

 سئل وعندماكما �عرف أحدهم ولده,  )5(ومجیئه م�عثه قبل من وسلم عل�ه هللا صلىٌد محم الرسول

 نعم ال،ق ولدك؟ تعرف كما محمداً  أتعرف: رضي هللا عنه سالم بن هللا عبد الجلیل الصحابي

 . )6(فعرفته بنعته األرض في األمین على السماء من األمین نزل وأكثر،

 ُأوُتوا الَِّذینَ  ِمنَ  َوَلِعً�ا ُهُزًوا ِدیَنُكمْ  اتََّخُذوا الَِّذینَ  َتتَِّخُذوا َال  َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا(وجل عز قال-3

ارَ  َقْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  َالةِ  ِإَلى َناَدْیُتمْ  َوإَِذا( و  )7() ُمْؤِمِنینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  للااََّ  َواتَُّقوا اءَ َأْوِل�َ  َواْلُكفَّ  الصَّ

 وأهله �اإلسالم �سخرون   قوم الیهود, و )8()َ�ْعِقُلونَ  َال  َقْومٌ  ِ�َأنَُّهمْ  َذِلكَ  َوَلِعً�ا ُهُزًوا اتََّخُذوَها

 المؤذن أذن إذا , فقد كان الصالة في  ذلك على مثاال وجل عز هللا ذكر وقد, شعائرهم و�حتقرون 

 المسلمون  ركع إذا �ضحكون  وكانوا قاموا، ال قاموا قد: الیهود قالت الصالة إلى المسلمون  وقام

 لك أین فمن األمم، من مضى ف�ما �ه نسمع لم شیئا ابتدعت لقد: األذان حق في وقالوا وسجدوا

 أذن إذا كانوا إنهم: وقیل أمر, من أسمجه وما صوت، من أق�حه فما العیر؟ ص�اح مثل ص�اح

 ألهلها، تجه�ال والمجون، السخف طر�ق على وتغامزوا بینهم ف�ما تضاحكوا للصالة المؤذن

  . )9( إلیها الداعي وعن عنها للناس وتنفیرا

                                                           
, وقد أبدع الشیخ رحمه في عرض ال�شارات بنبوة محمد صلى هللا عل�ه وسلم في 230-214ص,9, جتفسیر المنار) 1(

 .الكتاب المقدس
 .2, الفقرة 17اإلصحاح ) 2(
 .333,ص1, ج القرآنآي جامع الب�ان في تأو�ل , الطبري  جر�ر )ابن3(

 .146سورة ال�قرة, آ�ة:  (4)
 .333,ص1,جتفسیر القرآن العظ�مابن كثیر,  )(5
 .224,ص9, جتفسیر المنار) 6(
 .57, آ�ة: ) سورة المائدة7(
 .58, آ�ة: ) سورة المائدة8(
 .224,ص6ج ,الجامع ألحكام القرآن القرطبي, )9(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 َكِثیًرا َوَلِكنَّ  َأْوِلَ�اءَ  تََّخُذوُهمْ ا َما ِإَلْ�هِ  ُأْنِزلَ  َوَما َوالنَِّبيِّ  ِ�اهللَِّ  ُیْؤِمُنونَ  َكاُنوا َوَلوْ (وجل عز قال -4

 ارتكبوه ما ارتكبوا لما والقرآن والرسول �اهلل اإل�مان حق آمنوا لو أي(والمعنى ) 1()َفاِسُقونَ  ِمْنُهمْ 

 منهم كثیرا ولكن إل�ه، أنزل وما والنبي �اهلل المؤمنین ومعاداة ال�اطن، في الكافر�ن مواالة من

 .)2()وتنز�له وح�ه آل�ات مخالفون  ورسوله، هللا طاعة عن خارجون  أي فاسقون 

  العرب مشركي من الكافر�ن یتولون  الذین الیهود أولئك كان ولو أي )3(قال محمد رشید رضا

 والفرقان، الهدى من إل�ه أنزل وما عز وجل و�الرسول محمد صلى هللا عل�ه وسلم اهللیؤمنون �

 ت�عدهم كانت الدین�ة العقیدة ألن; وأنصارا لهم أول�اء صناماأل عبدة من الكافر�ن أولئك اتخذوا لما

 موسى وهو ت�اعه،ا یدعون  الذي النبي أو وسلم عل�ه هللا صلى محمد والنبي �اهلل یؤمنون  عنهم

 :أمور ثالثة  الیهود عن اآل�ة هذه نفت  وقد )4()هللا عل�ه وسلم صلى

 یلتزمون  وال الع�ادة في یوحدوه وال وجل عز هللا �آ�ات یؤمنون  ال همف: عز وجل �اهلل اإل�مان -أ

 �حل وما الجسم إال موجود ال أن هللا في �عتقدون  أي مشبهة ومنهم,  �قضائه یرضون  وال �شرعه

  في( )6(شع�اأ سفر في ورد, ) 5( عز وجل هللا لوجود إنكار ذاته �حد وهذا, ف�ه

 .)اله�كل تمأل وأذ�اال مرتفع لعا كرسي على جالسا الرب السید رأیت الملك عز�ا وفاة سنة

 عل�ه هللا صلى الرسول بنبوة الیهود كفر: وسلم عل�ه هللا صلى  محمد �الرسول اإل�مان  -ب

قٌ  للااَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكَتابٌ  َجاَءُهمْ  َوَلمَّا( وجل عز قال,  بها �عترفوا ولم وسلم  َوَكاُنوا َمَعُهمْ  ِلَما ُمَصدِّ

  َعَلى للااَِّ  َفَلْعَنةُ  ِ�هِ  َكَفُروا َعَرُفوا َما َجاَءُهمْ  َفَلمَّا َكَفُروا الَِّذینَ  َعَلى نَ َ�ْسَتْفِتُحو َقْبلُ  ِمنْ 

                                                           
 .81, آ�ة: ) سورة المائدة 5(
 .165,ص3,  جتفسیر القرآن العظ�م كثیر, ) ابن2(
محمد رشید رضا: بن محمد شمس الدین بن محمد َبهاء الدین بن منال علي خل�فة القلموني، ال�غدادي األصل، الحسیني النسب: ) 3(

جال اإلصالح اإلسالمي. من الكّتاب، العلماء �الحدیث واألدب والتار�خ والتفسیر. ولد ونشأ في القلمون صاحب مجلة (المنار) وأحد ر 
هـ فالزم الشیخ محمد عبده وتتلمذ له صدر مجلة  1315(من أعمال طرابلس الشام) وتعلم فیها وفي طرابلس, رحل إلى مصر سنة 

الشر�عة واألوضاع العصر�ة الجدیدة ولد  وأص�ح مرجع الفت�ا، في التألیف بین (المنار) لبث آرائه في اإلصالح الدیني واالجتماعي.
 .127-126,ص6, ج ,ألعالما الزركلي, الدین خیر ,م1935م وتوفي عام  1865عام  

 .407,ص6جتفسیر المنار, رضا رشید ) محمد4(
 .24,ص16, جمفات�ح الغیب ,الرازي  الدین فخر )5(
العهد  المدرس محمودعلي  ) وسفر إشع�اء:  سمي بذلك نس�ة إلى الشخص�ة الرئ�سة ف�ه,11, 1, الفقرة (6االصحاح ) 6(

 .233,صالقد�م دراسة نقد�ة 
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 العرب كفار على وسلم عل�ه هللا صلى �محمد تستفتح الیهود كانت()2(قال الطبري ) 1()اْلَكاِفِر�نَ 

 محمدا هللا �عث فلما! و�قتلهم �عذبهم التوراة في نجده الذي النبي هذا ا�عث اللهم: وقالوا قبل، من

 هللا رسول أنه �علمون  وهم للعرب، حسدا �ه كفروا غیرهم، من �عث أنه فرأوا وسلم عل�ه هللا صلى

, )3())�ه كفروا عرفوا ما جاءهم فلما: (التوراة في عندهم مكتو�ا یجدونه وسلم، عل�ه هللا صلى

 والوق�عة وسلم عل�ه هللا صلى الرسول وٕایذاء وجل عز هللا سبیل عن الصد على وعملوا

  .وسلم عل�ه هللا صلى الرسول الغت�ال المتعددة محاولتهم ذلك على شاهد وخیر, �المؤمنین

 جاَءُهمْ  َوَلمَّا(وجل عز قال, واإلعراض �التكذیب القرآن مع الیهود تعامل: �القرآن اإل�مان -ج

قٌ  للااَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َرُسولٌ   ُظُهوِرِهمْ  َوراءَ  للااَِّ  ِكتابَ  اْلِكتابَ  ُأوُتوا الَِّذینَ  ِمنَ  َفِر�قٌ  َبذَ نَ  َمَعُهمْ  ِلما ُمَصدِّ

 :والثاني, التوراة :األول :قوالن هللا �كتاب المقصود وفي أعرض �معنى ونبذ )4()َ�ْعَلُمونَ  َال  َكَأنَُّهمْ 

 .) 5(األقرب وهو القرآن

 :أنفسهم في عقیدتهم :المطلب الخامس

 َوالنََّصاَرى  اْلَیُهودُ  َوَقاَلتِ (وجل عز قال,  أنفسهم إلى الیهود نظرة یبین ما ئدةالما سورة في ورد

ُ�ُكمْ  َفِلمَ  ُقلْ  َوَأِح�َّاُؤهُ  للااَِّ  َأْبَناءُ  َنْحنُ  بُ  َ�َشاءُ  ِلَمنْ  َ�ْغِفرُ  َخَلقَ  ِممَّنْ  َ�َشرٌ  َأْنُتمْ  َبلْ  ِبُذُنوِ�ُكمْ  ُ�َعذِّ  َوُ�َعذِّ

َمَواتِ  ُمْلكُ  َوهللَِِّ  َ�َشاءُ  َمنْ   عن النزول سبب في ورد) 6()اْلَمِصیرُ  َوإَِلْ�هِ  َبْیَنُهَما َوَما َواْألَْرضِ  السَّ

  نعمان وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول أتى: قال رضي هللا عنهما  ع�اس ابن

 عل�ه هللا صلى هللا رسول فكلمهم فكلموه، ،)2(عدي بن وشأس ،)1(عمرو بن و�حري   )7(أضاء بن

 كقول ,وأح�اؤه هللا أبناء وهللا نحن محمد تخوفنا، ما: فقالوا نقمته، وحذرهم هللا إلى ودعاهم لم،وس

                                                           
 .89, آ�ة: ) سورة ال�قرة4(
الطبري: بن یز�د بن كثیر، اإلمام العلم المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانیف البد�عة، من ) 5(

، وطلب العلم �عد األر�عین ومائتین وأكثر الترحال، ولقي ن�الء الرجال، وكان من ـه 224لده سنة أهل آمل طبرستان, مو 
أفراد الدهر علما، وذكاء، وكثرة تصانیف، وعرض عل�ه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى, واستوطن �غداد وتوفي بها عام 

 .69,ص6,جاألعالم زركلي,ال الدین خیر ,177-165,ص11,جسیر أعالم الن�الء الذهبي,, ـه310
 .235, ص2, جالقرآنآي جامع الب�ان في تأو�ل  ,الطبري  جر�ر ابن) 6(
 .101, آ�ة: سورة ال�قرة) 4(
 .616,ص3, ج , مفات�ح الغیبالرازي  الدین فخر) 2(
 .18, آ�ة: ) سورة المائدة6(

 لم أجد له ترجمة في كتب التراجم . (7)
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 آخر إلى وأح�اؤه، هللا أبناء نحن والنصارى  الیهود وقالت ( فیهم وعز جل هللا فأنزل النصارى،

 أرواح أن() 5(لمودالت في ورد, )4( الحبیب �معنى أو الحق�قة بها یراد  قد هنا والبنوة, )3()اآل�ة

 ل�اقي �النس�ة هللا عند عز�زة أرواحهم وأن والده، من جزء االبن أن كما هللا من جزء الیهود

 سفر في وورد) الحیوانات �أرواح وشبیهة ش�طان�ة أرواح هي الیهود غیر أرواح ألن األرواح،

 له تكون  لكي الرب ختاركا وقد إلهك، للرب مقدس شعب ألنك,  إلهكم للرب أوالد أنتم() 6( التثن�ة

 ) .األرض وجه على الذین الشعوب جم�ع فوق  خاصا شع�ا

 التزامهم �مدى مرهون  المختار هللا شعب �أنهم زعمهم أن إذ بین تناقض في الیهود  وقع وقد

 وأما(  ) 7(الخروج سفر في ورد ما ذلك ومن  المقدسة أسفارهم في مذكور هو كما الرب بوصا�ا

 إسرائیل بني وتخبر �عقوب، لبیت تقول هكذا: قائال الجبل من الرب فناداه, هللا إلى فصعد موسى

 إن فاآلن, إلي �كم وجئت النسور أجنحة على حملتكم وأنا, �المصر�ین صنعت ما رأیتم أنتم

 ,األرض كل لي فإن. الشعوب جم�ع بین من خاصة لي تكونون  عهدي وحفظتم لصوتي، سمعتم

 بخالف هللا عند خاصة منزلة لهم الیهود أن والمضمون ) مقدسة وأمة ةكهن مملكة لي تكونون  أنتم

ُ�ُكمْ  َفِلمَ  ُقلْ ( �قوله علیهم هللا رد وقد, غیرهم  فرد()9(القرآن ألحكام الجامع في ورد )8() ِبُذُنوِ�ُكمْ  ُ�َعذِّ

 هو ا�قولو  أن إما وجهین، أحد من یخلون  �كونوا فلم) بذنو�كم �عذ�كم فلم( فقال قولهم علیهم

 �عذا�ه، تقرون  وأنتم حبی�ه، �عذب ال الحبیب فإن وأح�اءه، أبناءه إذا فلستم: لهم ف�قال �عذبنا،

 �عذبنا ال, �قولوا أو -الخلف ببرهان الجدلیین عند المسمى هو وهذا -كذ�كم على دلیل فذلك

 عصاةال �عذاب معترفون  وهم المعاصي و�ب�حوا رسلهم، �ه جاءت وما كتبهم، في ما ف�كذبوا

 .كتبهم) أحكام یلتزمون  ولهذا منهم،

                                                                                                                                                                      
 م .لم أجد له ترجمة في كتب التراج(1) 
 لم أجد له ترجمة في كتب التراجم .(2) 

 .151,ص150,ص10, جالقرآن آي  جامع الب�ان في تأو�ل,  الطبري  جر�ر ابن )3(
ت�سیر الكر�م  ,السعدي الرحمان عبد ,618,ص , 1, , جتفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنز�ل الزمخشري, )4(

 .227,صالمنان في تفسیر كالم الرحمن
 .76,66, ,صالكنز المرصود في قواعد التلمود, هللا نصر حنا ترجمة ,لوران یلاش لورهنج )5(
 .1, الفقرة14) اإلصحاح 6(
 .)6,3الفقرة( ,19) اإلصحاح 7(
 .18) سورة المائدة, آ�ة: 3(
 .121,120,ص6, ج)القرطبي9(
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 الناس من غیرهم أن �عتقدون  فهم, غیرهم عن میزة ولهم, المختار هللا شعب �أنهم الیهود �عتقد 

 َلْ�َس  َقاُلوا ِ�َأنَُّهمْ  َذِلكَ (وجل عز قال, األمیین مصطلح علیهم و�طلقون  مكرمین وال محترمین ل�سوا

یِّینَ  ِفي َعَلْیَنا  �األمیین و�قصدون ) 1()َ�ْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَكِذبَ  للااَِّ  َعَلى َوَ�ُقوُلونَ  ِبیلٌ سَ  اْألُمِّ

 حق الجنة  أن و�عتقدون  ,)3(لخدمتهم هللا خلقهم حیوانات غیرهم أن الیهود و�رى  ,)2()العرب(

 ُقلْ  َأَماِنیُُّهمْ  ِتْلكَ  َصاَرى نَ  َأوْ  ُهوًدا َكانَ  َمنْ  ِإالَّ  اْلَجنَّةَ  َیْدُخلَ  َلنْ  َوَقاُلوا(وجل عز قال لهم خالص

 . )5(الیوم إلى الفر�قین عقیدة وهذه ,)4()َصاِدِقینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ُبْرَهاَنُكمْ  َهاُتوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .75سورة آل عمران , آ�ة : (1)
 .52,ص2جتفسیر القرآن العظ�م,, كثیر ابن (2)
 .372, صاألسفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد ,قدح د عبد الرحمنمحمو  )(3
 .111سورة ال�قرة, آ�ة:  )(4

 .350,ص1, جتفسیر المنار, رضا رشید محمد(5) 



105 
 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: الشخص�ة الیهود�ة الخلق�ة

 

 تعر�ف عام �األخالق و�شتمل على مطلبین:الم�حث األول: 

 اصطالحا.و  األخالق لغةالمطلب األول: 

 .أخالق الیهود �شكل عام: نيالمطلب الثا

 

و�شتمل , المائدة سورة آ�ات تناولتها التي الیهود�ة األخالق أبرزالم�حث الثاني: 

 ثمان�ة مطالب:على 

 .العداوة وال�غضاء: المطلب األول

 .نقض المواثیق والعهود والخ�انة: المطلب الثاني

 .قسوة القلب: المطلب الثالث

 .الجبن :لرا�عالمطلب ا

 .سماع الكذب: المطلب الخامس

 .أكل الحرام: المطلب السادس
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  .المسارعة إلى الكفر واإلثم والعدوان: المطلب السا�ع

 .الوقوع في المنكر وعدم النهي عنه: المطلب الثامن

 

 الم�حث الثالث: االنحراف الخلقي الیهودي المعاصر و�شتمل على خمسة مطالب:

 .االنحراف الخلقي في الجاني الس�اسي أثرالمطلب األول: 

 .أثر االنحراف الخلقي في الجانب االجتماعيالمطلب الثاني: 

 .أثر االنحراف الخلقي في الجانب الماليالمطلب الثالث: 

 .أثر االنحراف الخلقي في الجانب اإلعالميالمطلب الرا�ع: 

 .أثر االنحراف الخلقي في الجانب التر�وي المطلب الخامس: 
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:تعر�ف عام �األخالق : األول الم�حث  

 :واصطالحا لغة الخلقالمطلب األول: 

 الدین، هو -وسكونها الالم �ضم - والخلق, السج�ة: والخلق أخالق، جمع :الخلق لغة -أ 

 .)2(والدین والمروءة والط�ع السج�ة: و�ضمتین �الضم والخلق ,)1(والسج�ة والط�ع،

 و�سر �سهولة األفعال عنها تصدر راسخة، للنفس هیئة عن ع�ارةالخلق : اصطالحاالخلق  -ب

 حسنا، خلقا الهیئة كانت الحسنة، األفعال عنها الصادر كان فإن ورو�ة، فكر إلى حاجة غیر من

 الخلقو  ,)3( سیئا خلقا عنها تصدر التي الهیئة سمیت القب�حة، األفعال عنها الصادر كان وٕان

 الناس �عض في �كون  قد والخلق اخت�ار، وال رو�ة �ال فعالهأ اإلنسان �فعل بها النفس، حال: هو

 .)4( واالجتهاد �الر�اضة إال �كون  ال �عضهم وفي وط�عا، غر�زة

 :عامة �صورة الیهود أخالقالمطلب الثاني: 

 وجل عز هللا غضب لهم جلب الذي ال�غ�ض �الخلق الزمن مرور على �االتصاف الیهود تمیز

 وقد, للصواب المجانب الطر�ق والى للفطرة المخالف الهوى  إلى تمیل �ةالیهود فالشخص�ة ,ولعنته

 غیرهم حق في كان إذا خصوصا ,وسوء شر هو ما كل إلى مالوا حتى فیهم الشر نزعة تمكنت

 ,�ه تخلقوا وقد إال ذم�م خلق من وما الیهود في تمثلت وقد إال نق�صة من فما وال�شر األمم من

 .)5(رفوهااقت وقد إال رذیلة من وما

 

                                                           
 .86,ص10, , جلسان العرب ,منظور ابن )1(
 التراث تحقیق مكتب: تحقیق,  س المح�طالقامو ), هـ817: ت( �عقوب بن محمد طاهر أبو الدین الفیروز آ�ادي, مجد)2(

 الط�عة, لبنان – بیروت والتوز�ع، والنشر للط�اعة الرسالة مؤسسة, العرقُسوسي نع�م محمد: بإشراف, الرسالة مؤسسة في
 .881.صم 2005 - هـ 1426 الثامنة،

 من جماعة وصححه ض�طه حققه و ,لتعر�فاتا, )هـ816: ت(الشر�ف الز�ن علي بن محمد بن الجرجاني, علي) 3(
 .101. صلبنان – بیروت العلم�ة الكتب دار, بإشراف العلماء

 ابن: غر��ه وشرح حققه, األعراق وتطهیر األخالق تهذیب), هـ421: ت( �عقوب مسكو�ه بن محمد بن أحمد علي أبو )4(
 .41, صاألولى الط�عة, الدین�ة الثقافة مكت�ة, الخطیب

 .121,صلشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�ما الخالدي, الفتاح عبد صالح) 5(
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 .المائدة سورة آ�ات تناولتها التي الیهود�ة األخالق أبرز: الثاني الم�حث      

وقد قسمتها إلى ثمان�ة   الیهود�ة الشخص�ة اكتنفتها عدیدة أخالق عن المائدة سورة كشفت

 مطالب:

 َآَمُنوا ِللَِّذینَ  َوةً َعَدا النَّاسِ  َأَشدَّ  َلَتِجَدنَّ (وجل عز قال: وال�غضاء العداوةالمطلب األول:  -1

ةً  َأْقَرَ�ُهمْ  َوَلَتِجَدنَّ  َأْشَرُكوا َوالَِّذینَ  اْلَیُهودَ   ِمْنُهمْ  ِ�َأنَّ  َذِلكَ  َنَصاَرى  ِإنَّا َقاُلوا الَِّذینَ  َآَمُنوا ِللَِّذینَ  َمَودَّ

�ِسینَ   . ) 1()َ�ْسَتْكِبُرونَ  َال  َوَأنَُّهمْ  َوُرْهَ�اًنا ِقسِّ

 هللا صلى محمد �النبي وصدقوا آمنوا الذین ,�اهلل الموحدین للمؤمنین داوتهمع �شدة الیهود تمیز

 آلهة األوثان اتخذوا الذین األوثان عبدة هم اآل�ة في أشركوا �الذین والمقصود وات�عوه، وسلم عل�ه

 وجحود عناد كفر الیهود كفر أن إلى هذا في السبب و�عود, )2(عزو جل هللا دون  من �عبدونها

 �قتل هموا حتى األنب�اء من كثیرا قتلوا ولهذا العلم، �حملة وتنقص للناس وغمط للحق وم�اهتة

 المشركین من أش�اههم عل�ه وألبوا وسحروه، وسموه مرة، غیر وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول

 یجب أنه الیهود مذهب() 4(الكبیر التفسیر في ورد ,)3(الق�امة یوم إلى المتتا�عة هللا لعائن علیهم

 وٕاال فذاك، القتل على قدروا فإن كان، طر�ق �أي الدین في یخالفهم من إلى الشر إ�صال علیهم

 في أثرها �ظهر �غضاء: والعداوة) والحیلة والكید المكر من بنوع أو �السرقة أو المال ف�غصب

 اجتمعوا ألنهم بینهم وقرن , )6(همذكر  قدم ولذلك المشركین من عداوة أشد والیهود ,)5(والعمل القول

 أن على للحسد  والمشركون , غیرهم في النبوة ظهور على للحسد فالیهود اإلسالم �غض في

  .) 7(ال�اطل ونبذ الحق إلى االهتداء إلى المسلمون  س�قهم

 
                                                           

 .82, آ�ة: ) سورة المائدة1(
 .498,ص10, ,جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل ,الطبري  جر�ر ابن )2(
 .150,ص3, ج ,تفسیر القرآن العظ�م كثیر, ابن)3(
 .413,ص12) فخر الدین الرازي, ج4(
 .3,ص7ج ,تفسیر المنار, رضا رشید محمد )5(
 علوم في الل�اب ,)هـ775: ت( النعماني الحنبلي الدمشقي الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدین سراج فصح أبو )6(

 الط�عة,  لبنان/  بیروت,  العلم�ة الكتب دار, معوض محمد علي والشیخ الموجود عبد أحمد عادل الشیخ: تحقیق, الكتاب
 .473,ص7.جم1998- هـ 1419, األولى

 .6,ص7, جوالتنو�رالتحر�ر , عاشور ابن) 7(
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 :والحاضر الماضي في للمسلمین و لإلسالم الیهود عداوة

المنورة  �المدینة اإلسالم دولة یهاف قامت التي األولى اللحظة منذ �العداء اإلسالم الیهود واجه لقد

 والسنة  الكر�م القرآن وتضمن, أمة ف�ه أص�حت الذي األول الیوم منذ المسلمة لألمة وكادوا, 

 تلك لتصو�ر وحده �كفي ما الكید وهذا العداء هذا عن واإلشارات المواقف من العدید النبو�ة

 األمة وعلى -وسلم عل�ه هللا صلى - محمد والنبي اإلسالم على الیهود شنها التي المر�رة الحرب

 حتى تزال وما قرنا، عشر أر�عة قرا�ة واحدة لحظة تخبُ  لم والتي الطو�ل تار�خها في المسلمة

 . ) 1(جم�عا األرض أرجاء في أوارها �ستعر اللحظة

 رضوان هللا علیهم أجمعین والصحا�ة صلى هللا عل�ه وسلم للنبي  الیهود عداء من أمثلة

 :عموما لمینوللمس

 و�الفعل تارة �القول وصح�ه وسلم عل�ه هللا صلى �الرسول األذى إ�قاع في جهدا الیهود �ألُ  لم

 على دلیل وأوضح ذلك على شاهدة النبو�ة وسیرة الصحا�ة الكرام  السیرة وأحداث ,أخرى  تارة

 : ذلك على األمثلة ومن ,الیهود عدوان�ة

 :وهي ,مرة من أكثر وسلم عل�ه هللا صلى مدمح الرسول اغت�ال الیهود محاولة  -1

حل�مة  إلى دفعته لما - وسلم عل�ه هللا صلى - النبي أم أن( )2(الكبرى  الط�قات في ورد -أ

 أال: فقالت, الیهود بها فمر, رأت �ما وأخبرتها ابني احفظي: لها قالت أرضعته التي السعد�ة

 فقال: قال, أمه وصفت كما كذا ورأیت كذا ووضعته كذا حملته فإني هذا ابني عن تحدثوني

, لقتلناه یت�ما كان لو: فقالوا, أمه وأنا أبوه هذا, ال: فقالت هو؟ أیت�م: فقالوا. اقتلوه ل�عض �عضهم

 ).أمانتي أخرب كدت: وقالت حل�مة �ه فذهبت: قال

 وروي في ذلك حادثتان : :قتله النضیر يبن محاولة -ب 

                                                           
 .960,ص2, جفي ظالل القرآن,  قطب سید )1(
 .91,ص1) محمد بن سعد ال�غدادي ال�صري , ج2(
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- يالنب أصحاب من رجل عن رضي هللا عنه)1(مالك نب كعب بن الرحمن عبد عن: األولى

 األوس من األوثان معه �عبد كان ومن أبى ابن إلى كتبوا قر�ش كفار أن -وسلم عل�ه هللا صلى

 وٕانا صاحبنا آو�تم إنكم بدر وقعة قبل �المدینة یومئذ -وسلم عل�ه هللا صلى- هللا ورسول والخزرج

 فلما. نساءكم ونستب�ح مقاتلتكم نقتل حتى �أجمعنا إل�كم نسیرن ل أو لتخرجنه أو لتقاتلنه �اهلل نقسم

 عل�ه هللا صلى- يالنب لقتال اجتمعوا األوثان عبدة من معه كان ومن أبى بن هللا عبد ذلك بلغ

 الم�الغ منكم قر�ش وعید بلغ لقد«  فقال لقیهم -وسلم عل�ه هللا صلى- يالنب ذلك بلغ فلما -وسلم

».  وٕاخوانكم أبناءكم تقاتلوا أن تر�دون  أنفسكم �ه تكیدوا أن تر�دون  مما �أكثر تكیدكم كانت ما

 قر�ش كفار فكتبت قر�ش كفار ذلك فبلغ تفرقوا -وسلم عل�ه هللا صلى-يالنب من ذلك سمعوا فلما

 وال وكذا كذا لنفعلن أو صاحبنا لتقاتلن وٕانكم والحصون  الحلقة أهل إنكم الیهود إلى بدر وقعة �عد

 عل�ه هللا صلى- يالنب كتابهم بلغ فلما - الخالخیل وهى - ءيش نسائكم خدم و�ین نابین �حول

 يف إلینا اخرج -وسلم عل�ه هللا صلى- هللا رسول إلى فأرسلوا �الغدر النضیر بنو أجمعت -وسلم

. منك ف�سمعوا المنصف �مكان نلتقى حتى حبرا ثالثون  منا ولیخرج أصحا�ك من رجال ثالثین

 هللا صلى- هللا رسول علیهم غدا الغد كان فلما خبرهم فقص �ك آمنا �ك آمنواو  صدقوك فإن

 عل�ه يتعاهدون �عهد إال يعند تأمنون  ال وهللا إنكم«  لهم فقال فحصرهم �الكتائب -وسلم عل�ه

 بنى وترك �الكتائب قر�ظة بنى على الغد غدا ثم ذلك یومهم فقاتلهم عهدا �عطوه أن فأبوا». 

 فقاتلهم �الكتائب النضیر بنى على وغدا عنهم فانصرف فعاهدوه �عاهدوه أن إلى ودعاهم النضیر

 .)2( الجالء على نزلوا حتى

: وهناك حادثة أخرى تدل على محاولة بني النضیر قتل الرسول صلى هللا عل�ه وسلم الثان�ة

عامر وذلك عندما ذهب إلیهم مع نفر من أصحا�ه كي �ستعین بهم في د�ة القتیلین من بني 

                                                           
عبد الرحمن بن كعب بن مالك: األنصاري السلمي ولد في عهد النبي صلى هللا عل�ه وسلم , وقد عده ال�غوي في  (1)

اإلصا�ة في ان بن عبد الملك, ابن حجر العسقالني, الصحا�ة, أكثر من الحدیث وكان ثقة, مات في زمن خالفة سل�م
 .47,ص4, جتمییز الصحا�ة

 مكت�ة ,األولى اعتنى �ه الشیخ مشهور آل سلمان),الط�عة -, ( مع أحكام الشیخ األل�انيسنن أبي داود ,السجستاني)2(
قال المحدث األل�اني صح�ح ), 3004والتوز�ع,  كتاب الخراج, �اب في خبر بني النضیر, رقم الحدیث( للنشر المعارف

 .538اإلسناد, ص

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 هللا صلى هللا رسول بجواررضي هللا عنه  )1(الضمري  أم�ة بن عمرو جهل ضح�ة ذه�ا اللذین

 النضیر بني و�ین وسلم عل�ه هللا صلى النبي بین كان الذي للعهد تنفیذا وذلك لهما؛ وسلم عل�ه

, )2(فوأحال عقود من عامر بني و�ین النضیر بني بین �قوم كان لما وٕاقراًرا الد�ات، أداء حول

 إلى �عضهم خال ثم والك�اسة، ال�شاشة من �كثیر وسلم عل�ه هللا صلى النبي النضیر بنو استقبل

 عل�ه هللا صلى عل�ه صخرة إلقاء على اتفقوا أنهم و�بدو �ه، والغدر قتله في یتشاورون  �عض

 كان الذي وسلم عل�ه هللا صلى الرسول ولكن منه، �القرب یجلس كان جدار فوق  من وسلم،

 من عل�ه عزموا �ما السماء من الخبر جاءه إذ النضیر، بني مقاصد أدرك وحفظه هللا برعا�ة

 .قلیل �عد أصحا�ه ت�عه ثم المدینة، إلى �سرعة وانطلق فنهض شر،

 أتت )4( یهود�ة أن عنه هللا رضي )3(مالك بن أنس فعن السم طر�ق عن قتله الیهود  حاول -ج

 ،»ال: «قال نقتلها، أال: فقیل بها فجيء منها، فأكل مسمومة، �شاة وسلم عل�ه هللا صلى النبي

 النبي أن  أخرى  روا�ة وفي )6()وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول )5( لهوات في أعرفها زلت فما

 عل�ه هللا صلى قوله ثالثها كان أسئلة عدة الیهود سأل خیبر فتح �عد وسلم عل�ه هللا صلى

  الشاة هذه في جعلتم هل: «فقال نعم،: قالوا »عنه سألتكم إن شيء عن صادقي أنتم فهل(وسلم

                                                           
 بئر مشاهده أول وكان شجاعا وكان أحد من المشركون  انصرف حین أسلم عمرو بن أم�ة الضمري: صحابي جلیل  )(1

اإلصا�ة في المدینة, ابن حجر العسقالني,  في فمات معاو�ة خالفة إلى , وعاش ونجدة جرأة العرب رجال من معونة وكان
 .602,ص4, جا�ةتمییز الصح

 .41-39, , صوث�قة المدینة المنورةعمر,  السید )(2
) أنس بن مالك بن النضر األنصاري الخزرجي, خادم رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم لمدة عشر سنین, شهد ثماني 3(

اإلصا�ة في ال سنة, وله مائة سنة إ 93غزوات, وقد دعا له الرسول صلى هللا عل�ه وسلم �البركة في أهله وماله, مات عام 
 .277,ص1, جتمییز الصحا�ة

 .88,ص2, , ج سیر أعالم الن�الء الذهبي, ) الیهود�ة: هي  ز�نب بنت الحارث, ابنة أخي الزع�م الیهودي مرحب,4(
 غر�ب في النها�ةجمع لهاة وهي اللحمات في أقصى سقف الفم, ابن األثیر, مجد الدین أبو السعادات األثري,  :) لهوات5(
 .284,ص4ج ,لحدیثا
, )2617, , كتاب اله�ة, �اب قبول الهد�ة من المشركین, رقم الحدیث (صح�ح البخاري  البخاري, إسماعیل بن محمد )6(

 ).2190, كتاب السالم,  �اب السم, رقم الحدیث(صح�ح مسلمالحجاج  بن مسلم
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 وٕان منك، نستر�ح كذا�ا كنت إن: أردنا: فقالوا »ذلك على حملكم ما: «فقال نعم،: فقالوا »سما؟

  .) 1()�ضرك لم نب�ا كنت

 قبل السابق �ماضیهم تذكیرهم خالل من, والخزرج األوس بین �اإل�قاع الیهود من رجل قام  -د

 اإلسالم فجاء, محتداً  بینهما الصراع كان فقد ,وسلم عل�ه هللا صلى النبي و�عثة اإلسالم مجيء

 أصحاب من نفر على للمسلمین الحسد شدید الكفر عظ�م الیهود من  رجل فقد مر ,بینهم وألف

 ما فغاظه, ف�ه یتحدثون  جمعهم قد مجلس في والخزرج، األوس من وسلم عل�ه هللا صلى النبي

 في العداوة من بینهم كان الذي �عد اإلسالم، على بینهم ذات وصالح وألفتهم ماعتهمج من رأى

 مألهم اجتمع إذا معهم، لنا ما وهللا ال  ال�الد بهذه ) 2( قیلة بني مأل اجتمع قد: فقال الجاهل�ة،

 ومی وذكرهم معهم، فاجلس إلیهم، اعمد: فقال  معه، وكان یهود من شا�ا فتى فأمر, قرار من بها،

 یوما )3(�عاث یوم وكان ,األشعار من ف�ه تقاولوا كانوا ما �عض وأنشدهم قبله، كان وما �عاث

 ذلك عند القوم فتكلم, ففعل, الخزرج على لألوس ف�ه الظفر والخزرج، وكان األوس ف�ه اقتتلت

 بني أحد ،)4(ق�ظي بن أوس: الركب على الحّیین من رجالن تواثب حتى وتفاخروا، فتنازعوا

 قال ثم فتقاوال, الخزرج من سلمة بني أحد ،)5(صخر بن وج�ار - األوس من الحارث بن ارثةح

 السالح فعلنا، قد: وقالوا الفر�قان، وغضب )6(جذعة اآلن رددناها وهللا شئتم إن: لصاح�ه أحدهما

 األوس فانضمت,  الناس وتحاوز, إلیها فخرجوا, الحرة: والظاهرة الظاهرة موعدكم! السالح
                                                           

ي سم النبي صلى هللا عل�ه وسلم, رقم , كتاب الطب, �اب ما یذكر فصح�ح البخاري  محمد بن إسماعیل البخاري, )1(
 .)2617الحدیث(

: ت( �سار المدني  بن إسحاق بن محمد, المطلبي) قیلة : هم األوس والخزرج, وقیلة أم  من أمهاتهم نسبوا إلیها , 2(
 .326ص م1978/ هـ1398, األولى الط�عة, بیروت – الفكر دار,  زكار سهیل: تحقیق ,سیرة ابن إسحاق), هـ151

�عاث : أو یوم �عاث هي آخر معركة من معارك األوس والخزرج بیثرب قبل هجرة الرسول , وُ�عاث ( �ضم ال�اء )  )3(
وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات و ُتعد أشهر وأدمى معركة بین الیثر�یین, وسمیت المعركة ب�عاث نس�ًة للمنطقة التي 

 .602-601,ص1, , جلكامل في التار�خا األثیر, ابنتصادم بها الحشدان وقامت علیها الحرب, 
ابن ك�اثة  وعبد هللا  :شهد أحدًا هو وابناه ,) أوس بن ق�ظي بن عمرو بن ز�د بن جشم بن حارثة األنصاري الحارثي4(

 الكتب دار, الموجود عبد أحمد عادل - معوض محمد علي: تحقیق, أسد الغا�ة في معرفة الصحا�ة, األثیر الجزري 
 .1656.صم 1994 - هـ1415,  األولى �عةالط ,العلم�ة

) ج�ار بن صخر بن أم�ة بن خنساء، أبو عبد الرحمن األنصار السلمي, شهد بدرا والعق�ة، و�عثه رسول هللا صلى هللا 5(
, مجلد الخلفاء الراشدین,  سیر أعالم الن�الء  الذهبي, عل�ه وسلم خارصا إلى خیبر، توفي �المدینة وله ستون سنة,

 .179ص
 عبد: تحقیق ,المعجم حروف على مرت�ا العین, أحمد بن الفراهیدي, الخلیل) جذعة: أي أول ما یبتدأ بها, جدیدة, 6(

 .121,ص2جم, 2003 - هـ1424: النشر سنة,  العلم�ة الكتب دار, هنداوي  الحمید
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 فبلغ, الجاهل�ة في علیها كانوا التي دعواهم على �عض، إلى �عضها والخزرج �عض، إلى ضها�ع

 حتى أصحا�ه من المهاجر�ن من معه ف�من إلیهم فخرج وسلم، عل�ه هللا صلى هللا رسول ذلك

 هللا هداكم إذ �عد أظهركم بین وأنا الجاهل�ة أبدعوى  هللا، هللا المسلمین، معشر �ا" :فقال جاءهم،

 بینكم، �ه وألف الكفر، من �ه واستنقذكم الجاهل�ة، أمر عنكم �ه وقطع �ه، وأكرمكم اإلسالم إلى

 فألقوا عدوهم، من وكید الش�طان، من نزغة أنها القوم فعرف كفارا؟ عل�ه كنتم ما إلى ترجعون 

 مع انصرفوا ثم �عضا، �عضهم والخزرج األوس من الرجال وعانق و�كوا، أیدیهم، من السالح

 بن شأس هللا عدو كید عنهم هللا أطفأ قد مط�عین، سامعین وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول

 َعَلى َشِهیدٌ  َوللااَُّ  للااَِّ  ِ�َآَ�اتِ  َتْكُفُرونَ  ِلمَ  اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا ُقلْ (وجل عز هللا فأنزل, صنع وما )1(ق�س

ونَ تَ  ِلمَ  اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا ُقلْ ( و )َتْعَمُلونَ  َما  َوَأْنُتمْ  ِعَوًجا َتْ�ُغوَنَها َآَمنَ  َمنْ  للااَِّ  َسِبیلِ  َعنْ  ُصدُّ

 ُأوُتوا الَِّذینَ  ِمنَ  َفِر�ًقا ُتِط�ُعوا ِإنْ  َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا( و )َتْعَمُلونَ  َعمَّا ِ�َغاِفلٍ  للااَُّ  َوَما ُشَهَداءُ 

وُكمْ  اْلِكَتابَ   َرُسوُلهُ  َوِف�ُكمْ  للااَِّ  َآَ�اتُ  َعَلْ�ُكمْ  ُتْتَلى َوَأْنُتمْ  َتْكُفُرونَ  َوَكْیفَ ( و  )اِفِر�نَ كَ  ِإ�َماِنُكمْ  َ�ْعدَ  َیُردُّ

 َوالَ  ُتَقاِتهِ  َحقَّ  للااََّ  اتَُّقوا َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا(و )ُمْسَتِق�مٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى ُهِديَ  َفَقدْ  ِ�اهللَِّ  َ�ْعَتِصمْ  َوَمنْ 

ُقوا َوَال  َجِم�ًعا للااَِّ  ِ�َحْبلِ  َواْعَتِصُموا(و )ُمْسِلُمونَ  َوَأْنُتمْ  الَّ إِ  َتُموُتنَّ   ِإذْ  َعَلْ�ُكمْ  للااَِّ  ِنْعَمةَ  َواْذُكُروا َتَفرَّ

 َفَأْنَقَذُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَلى َوُكْنُتمْ  ِإْخَواًنا ِبِنْعَمِتهِ  َفَأْصَ�ْحُتمْ  ُقُلوِ�ُكمْ  َبْینَ  َفَألَّفَ  َأْعَداءً  ُكْنُتمْ 

 والتواد ب�التحاب المؤمنین تأمر اآل�ات فهذه, )3(,)2()َتْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  َآَ�اِتهِ  َلُكمْ  للااَُّ  ُیَبیِّنُ  َكَذِلكَ  ِمْنَها

 المؤمن الصف وتحذر  النبو�ة الق�ادة حول وااللتفاف, التفرق  وعدم واحدة كلمة على واالجتماع

 الصف تمز�ق على حر�صون  فهم ,والنصارى  الیهود من والكائدین الحاقدین ملكال االنص�اع من

 مواجهة عن ب�عضهم و�نشغلوا عزائمهم وتخور دولتهم تضعف حتى المؤمنین بین والتحرش

 . بهم المتر�صین األعداء

رضي  الخطاب بن عمر مقتل �أن القول �مكن()4(التار�خ عبر یهود�ة مكاید كتاب في ورد -هـ

 ونفذها  ,غیرهم من الحاقدین مع �االشتراك الیهودي النفاق دبرها خبیثة مؤامرة نتیجة عنه هللا 

                                                           
السیرة  شه�ة, أبو محمد نب محمدس بن ق�س : أحد شیوخ الیهود وكان عظ�م الكفر شدید الضغن على المسلمین, ا) ش1(

 .389,ص2جهـ, 1427 - الثامنة الط�عة,  دمشق – القلم دار, النبو�ة في ضوء القرآن والسنة
 .103-98, اآل�ات: ) سورة آل عمران2(
 .56,55,ص6, ججامع الب�ان في تأو�ل آي القرآنالطبري,  جر�ر ابن )3(
 161.) عبد الرحمان حبنكة المیداني, ص4(
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 الجر�مة مدبري  كتم �ه أر�د ملفقا عذرا إال فیها عذره �كن ولم , )1()فیروز لؤلؤة أبو(مجوسي عبد

 ).الحق�قیین

 �اغتصاب لق�اما هو العصر یهود ارتك�ه عدوان أكبر  لعل: الفلسطین�ة والقض�ة الیهود -2

 أرض هي الشاسعة المسلمین أرض من غال�ة ومساحة اإلسالم�ة الدولة ك�ان من مهم جزء

 اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َلْ�ًال  ِ�َعْبِدهِ  َأْسَرى  الَِّذي ُسْ�َحانَ (  وجل عز قال )2(بركتها القرآن قرر التي فلسطین

ِم�عُ  ُهوَ  ِإنَّه َآَ�اِتَنا ِمنْ  ِلُنِرَ�هُ  َحْوَلهُ  اَ�اَرْكنَ  الَِّذي اْألَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَراِم  فلقد  )3()اْلَ�ِصیرُ  السَّ

 الیهود زعماء من السنین عشرات استمر دؤوب وعمل جهید جهد �عد فلسطین احتالل تم

 ,المسلمین �الد داخل منوتسه�الت  مسوغات وجود مع دولي  و�إشراف ,فیهم والناشطین

, �النك�ة تسمى والتي م1948 سنة في بدأ فلسطین في لهم قومي وطن إنشاء على الیهود ساعدت

 مفهوم ترسیخ على �عمل الك�ان هذا ومازال ,)4(�النكسة المعروفة و  م1967 سنة في واكتمل

 أ�شع ومن ,الفلسطینیین �حق والمتعددة المختلفة �أشكالها العدوان�ة و�مارس, )5(الیهود�ة الدولة

 مرة من أكثر في غزة مدینة على العسكري  الهجوم من االحتالل �ه قام ما  حدیثا العدوان صور

 الشیوخ من البر�ئة األرواح آالف إزهاق ذلك عن ونتج, )6( م2014,2012,2009 أعوام وذلك

                                                           
ة: فیروز النهاوندي, أي من نهاوند , اسمه "فیروز" و�كنى أبو لؤلؤة المجوسي نس�ة إلى ابنته وكان �سمى في ) أبو لؤلؤ 1(

, كان مولى عند ـه21قومه �ا�ا شجاع الدین , اسره الروم ثم اسره المسلمون من الروم وسبي إلى المدینة المنورة سنة 
, 127,ص7جالبدا�ة والنها�ة ابن كثیر, بن الخطاب رضي هللا عنه المغیرة بن شع�ة، قام �اغت�ال الصحابي الجلیل عمر 

وهو كافر عند اهل السنة , قال شیخ اإلسالم ابن ت�م�ة , (أبو , 2, ج191-190,ص1, جالكنى واأللقابع�اس القمي, 
ا للمجوس، وانتقاما لؤلؤة كافر �اتفاق أهل اإلسالم كان مجوس�ًا من ع�اد النیران، فقتل عمر �غضا في اإلسالم وأهله، وح�

 نقض في النبو�ة السنة منهاج ابن ت�م�ة, للكفار، لما فعل بهم عمر حین فتح �الدهم، وقتل رؤساءهم، وقسم أموالهم ),
 - هـ 1406, األولى الط�عة  اإلسالم�ة سعود بن محمد اإلمام جامعة,  سالم رشاد محمد: تحقیق ,القدر�ة الش�عة كالم

 .371ص 6, جم 1986
ابن : الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معا�شهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم, ) الذي �اركنا حولهال عز وجل(ق) 3(

 .351,ص17, جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل, جر�ر الطبري 
 .1, آ�ة: ) سورة اإلسراء4(
 .449ص م,1996 - هـ 1417 األولى، الط�عة ,, تار�خ ما قبل اإلسالم إلى عصرنا الحاضرالعسیري  أحمد) 5(
) الدولة الیهود�ة: أي دولة ذات طا�ع دیني تستمد شرعیتها من الكتاب المقدس ومن التراث اإلسرائیلي القد�م, مجلة 5(

 , إعداد إحسان مرتضى.لماذا اإلصرار على الدولة الیهود�ة, �حث �عنوان م 2009, سنة 288الج�ش عدد
 8300 من شهیدا وأكثر 1437المتواصل على قطاع غزة  في الحرب األخیرة  ) وقد بلغت حصیلة العدوان الصهیوني6(

مسنا, المركز الفلسطیني لإلعالم  نقال عن المتحدث �اسم وزارة الصحة  60سیدة و  166طفال و  324جر�ح منهم "
حسین عبد  م , وكانت من أ�شع المجازر مجزرة حي الشجاع�ة  �قول المسعف 2014/ 8/1الفلسطین�ة أشرف القدرة,
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 أ�ضا العدوان صور ومن ,والمساجد والمساكن المنازل من الكثیر وهدم وتدمیر واألطفال والنساء

 من للعدید االحتالل تار�خ منذ تعرض الذي األقصى مسجدال هدم على والعمل التخط�ط

 دخوله من ومنعهم ف�ه للصالة القادمین على التضییق عن فضال  تفجیره أو إلحراقه المحاوالت

 �المسجد وتتر�ص تحدق التي الصهیون�ة التهو�د مشار�ع وأخطر أبرز ولعل, )1(األحایین �عض

 مشارف على" إسرائیل جوهرة"بـ �سمى كن�س بناء الصهیوني االحتالل ن�ة الم�ارك، األقصى

 ضخم كن�س لبناء مناقصة نشر القدس في التنفیذ�ة وأذرعه االحتالل �عتزم حیث البراق؛ ساحة

 ط�قات، ست على مترًا، 23 نحو �ارتفاع مقبب م،200 األقصى عن ی�عد القد�مة البلدة في

 مساحة وعلى مر�ع، متر 1400 قدرها إجمال�ة بناء �مساحة فوقها وأر�ع األرض تحت اثنتان

  عشر ثالثة( ش�كل ملیون  50 نحو و�تكلفة الصهیون�ة، الحكومة من م�اشر بدعم ،2م 378

 .)2()دوالر  ملیون 

  تشیید على نهائ�ا للمصادقة سري  مخطط وجود عن) 3(تو حرونا د�عوتی صح�فة كشفت وقد

  البلدة قلب في البراق حائط ساحة من المائة في 20 وعلى األقصى المسجد من �القرب مبنى

 

 .)4( الحصینة القلعة اسم عل�ه أطلقت وقد, المحتلة �القدس القد�مة

                                                                                                                                                                      
الجابر: أعمل من سنوات في اإلسعاف وعاصرت الحر�ین الماضیتین لكن لم أر هكذا وحش�ة وجنونا، وجدنا عددا كبیرا من 
الشهداء منتشر�ن في الشوارع كالخراف المذبوحة, برك من الدماء في كل مكان., المركز الفلسطیني لإلعالم, 

 .م20/7/2014
 .م 2013/ 1/3), , المركز الفلسطیني لإلعالم,عوام على القدس واألقصىأخطر األمقال ( الزرو نواف )1(
 م21/8/2015 عاما على الجر�مة .. نار التهو�د تكوي األقصى), 46, تقر�ر �عنوان(لإلعالم الفلسطیني المركز)2(
ول صدور لها في تل : وتعني آخر األخ�ار هي صح�فة إسرائیل�ة یوم�ة تصدر �اللغة العبر�ة, كان أاحرونوتد�عوت ی) 3(

 أصحاب أن إال ما، فترة في) م�اي( حزب نحو میول للجر�دة كانتم، وما زال مقرها في تل أبیب, 1939أبیب سنة 
 ونشاطات أعمال توسعت اسرائیل, في انتشارا واألكثر جر�دة أص�حت أكبر حتى العام الجمهور إلى بتوجیهها اهتموا الجر�دة

 على موقع وللجر�دة. االسرائیلي التلفز�ون  في الثان�ة القناة في مشاركة على وحصلت للنشر داراً  امتلكت حیث الجر�دة هذه
وانكلیز�ة, موقع مدار المركز الفلسطیني للدراسات اإلسرائیل�ة,  وعر��ة عبر�ة:  ثالث بلغات االنترنت

www.madarcenter.org. 
 .12/8/2015: عدد بتار�خ احرونوتد�عوت ی )4(
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 �أن المیثاق الیهود على وجل عز هللا أخذ: والخ�انة والمواثیق العهود نقض المطلب الثاني:

 �الرسل وایؤمن وأن وزكاة صالة من الدین شعائر �ق�موا وأن, و شیئا �ه �شركوا وال �عبدوه

 یوفوا ولم یلتزموا لم الیهود لكن, الخیر وجوه في أموالهم ینفقوا أن إلى �اإلضافة, و�نصرونهم

 َنِقیً�ا َعَشرَ  اْثَنيْ  ِمْنُهمُ  َوَ�َعْثَنا ِإْسَراِئیلَ  َبِني ِمیَثاقَ  للااَُّ  َأَخذَ  َوَلَقدْ (وجل عز قال,  نقضوه بل �العهد

َالةَ  َأَقْمُتمُ  َلِئنْ  َمَعُكمْ  ِإنِّي للااَُّ  َوَقالَ  ْرُتُموُهمْ  ِبُرُسِلي َوَآَمْنُتمْ  الزََّكاةَ  َوَآَتْیُتمُ  الصَّ  َقْرًضا للااََّ  َوَأْقَرْضُتمُ  َوَعزَّ

َئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  َألَُكفَِّرنَّ  َحَسًنا  ِمْنُكمْ  َذِلكَ  دَ َ�عْ  َكَفرَ  َفَمنْ  اْألَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري  َجنَّاتٍ  َوَألُْدِخَلنَُّكمْ  َسیِّ

ِبیلِ  َسَواءَ  َضلَّ  َفَقدْ   اْلَكِلمَ  ُ�َحرُِّفونَ  َقاِسَ�ةً  ُقُلوَ�ُهمْ  َوَجَعْلَنا َلَعنَّاُهمْ  ِمیَثاَقُهمْ  َنْقِضِهمْ  َفِ�َما(و )1()السَّ

 َفاْعفُ  ِمْنُهمْ  َقِل�ًال  ِإالَّ  ْنُهمْ مِ  َخاِئَنةٍ  َعَلى َتطَِّلعُ  َتزَالُ  َوَال  ِ�هِ  ُذكُِّروا ِممَّا َحظ�ا َوَنُسوا َمَواِضِعهِ  َعنْ 

 و�ین بینهم تكون  التي العهود ینقضون  أ�ضا والیهود ,)2()اْلُمْحِسِنینَ  ُ�ِحبُّ  للااََّ  ِإنَّ  َواْصَفحْ  َعْنُهمْ 

 أیها ،أنك )3(والمعنى) ِمْنُهمْ  َقِل�ًال  ِإالَّ  ِمْنُهمْ  َخاِئَنةٍ  َعَلى َتطَِّلعُ  َتزَالُ  َوَال (وجل عز قال ال�شر

 أو مجاور�ن داموا ما خ�انة �عد خ�انة على لك المجاور�ن الیهود هؤالء من تطلع تزال ال الرسول،

 أنفسهم، على إ�اهم بتأمینك وكیدهم مكرهم أمنت قد أنك تحسبن فال الحجاز في لك معاملین

 الوفاء منهم یرجى فكیف قبل، من ومیثاقه هللا عهد نقضوا وقد أمان، وال لهم وفاء ال قوم فإنهم

 هللا كعبد) منهم قل�ال إال( ألنب�ائهم وقتلهم قلو�هم قساوة من عل�ه ترتب وما النقض ذلك �عد لك

 خ�انة �قصدون  ال إسالمهم، في صادقون  فهؤالء  رضي هللا عنهم أسلموا الذین وٕاخوانه سالم بن

 عادة والخ�انة الغدر أن والمعنى )4(�عده وما الزمن هذا إلى فیهم متحقق وصف وهو, خداعا وال

 قل�ال إال منهم ذلك ترى  تزال فال �كتمونها أو یتركونها �كادون  ال �حیث وألسالفهم لهم مستمرة

 أال تضمن والذي المسلمین و�ین بینهم الذي للعهد )6(قر�ظة بني نقض ذلك ومن, )5(منهم

 وحلفائها قر�ش حصار وأثناء الهجرة من خمسة عام ففي ,�اآلخر أحدهما �غدر وال یتحار�وا

                                                           
 .12, آ�ة: ائدة) سورة الم1(
 .13, آ�ة: ) سورة المائدة2(
 .236,ص6, ج, , تفسیر المناررضا رشید محمد )3(
 .156, صدراسات في األد�ان الیهود�ة والنصران�ة ,الخلف سعود )4(
 16,ص3, جعن حقائق التنز�ل وغوامض التأو�ل الكشاف ,الزمخشري )5(
ضواحي المدینة المنورة, وكانت حل�فة لألوس والخزرج,  ) بنو قر�ظة: قبیلة من ق�ائل الیهود كانت تقطن في6(

 للط�اعة الوفاء دار وترق�م ط�عة نفس( بیروت-الهالل دار ,الرحیق المختوم ),هـ1427: ت( الرحمن الم�اركفوري, صفي
 .163ص األولى, الط�عة ),والتوز�ع والنشر
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 ,الماكر صن�عهم جزاء لقوا وقد ,المسلمین معسكر ضد الكفر لمعسكر قر�ظة بنو انضم للمدینة

 .) 1(نسائهم واست�قاء رجالهم �قتل فیهم وحكم المسلمون  غزاهم فقد

وصف هللا عز وجل قلوب الیهود �القسوة , داللة على عدم قبولهم  :القلب قسوة المطلب الثالث:

�اعهم لل�اطل, فإن الحق من طب�عته ترقیق قلب صاح�ه , واتصافه �الرحمة  وهو الحق وانص

�ستمد ذلك من هللا عز وجل , بخالف ال�اطل والضالل فإن من طب�عته العناد والغلظة, المستمدة 

 ،�اهلل اإل�مان عن �ا�سة غل�ظةأي  )2(...)َقاِسَ�ةً  ُقُلوَ�ُهمْ  َوَجَعْلَنا(من الش�طان, وقد قال عز وجل

 وقرأ ,)3(وقساوتها لغلظها �موعظة یتعظون  فال, والرحمة الرأفة منها منزوعة ،لطاعة هللا  والتوفیق

 خالطها التي كالفضة كفر إ�مانها خالط التي القلوب �معنى) َقِس�َّةً  ُقُلوَ�ُهمْ  َوَجَعْلَنا() 4(آخرون 

 عز قال الیهود عند وبالقل قسوة عن الحدیث ال�قرة سورة في ورد وقد  ,)5(رصاص أو نحاس

رُ  َلَما اْلِحَجاَرةِ  ِمنَ  َوإِنَّ  َقْسَوةً  َأَشدُّ  َأوْ  َكاْلِحَجاَرةِ  َفِهيَ  َذِلكَ  َ�ْعدِ  ِمنْ  ُقُلوُ�ُكمْ  َقَستْ  ُثمَّ (وجل  ِمْنهُ  َیَتَفجَّ

قَّقُ  َلَما ِمْنَها َوإِنَّ  اْألَْنَهارُ   ِ�َغاِفلٍ  للااَُّ  َوَما للااَِّ  َخْشَ�ةِ  ِمنْ  َیْهِ�طُ  اَلمَ  ِمْنَها َوإِنَّ  اْلَماءُ  ِمْنهُ  َفَیْخُرجُ  َ�شَّ

 المعبر النفوس بها وتوصف األجسام بها توصف والقساوة القسوة, وٕان صفة )6() َتْعَمُلونَ  َعمَّا

 حالة إلى الموجودة الحالة عن التحول قبول عدم هو للوصفین الجامع فالمعنى �القلوب عنها

 التأثر خاص�ة فقدت القلوب هذه أن الم�الغة من الكالم وفي()8(رضاقال محمد رشید  )7(تخالفها

 كأن حتى اإلنساني الروح خواص من هي التي واآل�ات المواعظ من علیها یرد �ما واالنفعال

 )أ�ضا الحجارة دركة عن نزلوا بل كالحجارة، الجماد دركة إلى الحیوان درجة من ه�طوا أصحابها

. 

                                                           
 .408,406ص,2, جالسیرة النبو�ة على ضوء القرآن والسنة شه�ة, أبو محمد) 1(
  .13, آ�ة: ) سورة المائدة 2(
 .60,ص3ج ,تفسیر القرآن العظ�م ,كثیر ابن ,127,ص10,جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل ,الطبري  جر�ر ابن)3(
,  القاضي الفتاح عبد ) قرأ حمزة والكسائي لفظ قاس�ة �القصر أي حذف األلف �عد القاف مع تشدید ال�اء بوزن مط�ة,4(

 .251ص م,2013-هـ1434دار السالم , الط�عة التاسعة,  ,شرح الشاطب�ة الوافي في
 .127,ص10, ججامع الب�ان في تأو�ل آي القرآن) 5(
 .74) سورة ال�قرة, آ�ة: 6(
 .562,ص1, ج, التحر�ر والتنو�رعاشور ابن )8(
 .292,ص1, جتفسیر المنارمحمد رشید رضا, ) 8(
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 الصع�ة المواقف في اإلقدام وعدم الجبن الیهود أخالق أبرز من علل: الجبن المطلب الرا�ع:

 والجبن نهارا أم كان ل�ال شيء كل على التقدم یهاب الذي الرجال من والج�ان ,والجهاد كالقتال

 عل�ه موسى هللا نبي مع عاش الذي إسرائیل، بني من والجیل , )1(والشجاع الشجاعة ضد والج�ان

 مدار على كلها أج�الهم على هذا وانسحب والرعب، والخوف الجبن �هف ظهر ,والسالم الصالة

 موسى صاحب ثم  فرعون  عصر عاش األول الجیل ذلك ألن فیهم، ممیزة سمة ل�كون  التار�خ،

 ذلك ومع  ورعایتهم لتأییدهم علیهم تتنزل الخارقة هللا آ�ات عین�ه �أمّ  ورأى ,والسالم الصالة عل�ه

  .وخوفهم جبنهم من شیئاً  كله هذا �غیر لم

 األرض دخول قصة في وذلك القوم عند الجبن خلق على یدلل ما المائدة سورة في ورد وقد  

 المقدسة األرض دخول إسرائیل بني من طلب السالم عل�ه موسى هللا نبي أن وذلك, المقدسة

 تقاعس ولكن, ليالعم والتنفیذ الفور�ة االستجا�ة علیهم لزاما فكان ,لهم وجل عز هللا منحها التي

 األرض أن وهو, قائمة له تنهض وال حجة �ه تقوم ال �عذر الدخول عن واعتذروا وجبنوا القوم

 َقْومِ  َ�ا( وجل عز قال ,دخولها من یتمكنوا حتى خروجهم ینتظرون  وهم, الج�ارون  القوم �قطنها

َسةَ  اْألَْرَض  اْدُخُلوا وا َوَال  َلُكمْ  للااَُّ  َكَتبَ  الَِّتي اْلُمَقدَّ  َقاُلوا(و )2() َخاِسِر�نَ  َفَتْنَقِلُبوا َأْدَ�اِرُكمْ  َعَلى َتْرَتدُّ

 َفِإنَّا ِمْنَها َیْخُرُجوا َفِإنْ  ِمْنَها َیْخُرُجوا َحتَّى َنْدُخَلَها َلنْ  َوإِنَّا َج�َّاِر�نَ  َقْوًما ِفیَها ِإنَّ  ُموَسى َ�ا

 َدَخْلُتُموهُ  َفِإَذا اْلَ�ابَ  َعَلْیِهمُ  اْدُخُلوا َعَلْیِهَما للااَُّ  َأْنَعمَ  َخاُفونَ یَ  الَِّذینَ  ِمنَ  َرُجَالنِ  َقالَ (و )3()َداِخُلونَ 

ُلوا للااَِّ  َوَعَلى َغاِلُبونَ  َفِإنَُّكمْ   َما َأَبًدا َنْدُخَلَها َلنْ  ِإنَّا ُموَسى َ�ا َقاُلوا( و )4()ُمْؤِمِنینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َفَتَوكَّ

 جل هللا من خبر, تضمنت هذه اآل�ات )5()َقاِعُدون  َهاُهَنا ِإنَّا َفَقاِتَال  َوَر�ُّكَ  َأْنتَ  َفاْذَهبْ  ِفیَها َداُموا

 إجابته عل�ه أبوا أنهم, المقدسة األرض بدخول أمرهم إذ السالم، عل�ه موسى قوم جواب عن ثناؤه

 تأمرنا لتيا المقدسة األرض في إن قالوا، �أن ذلك في عل�ه واعتلوا  ذلك، من �ه أمرهم ما إلى

 لشدة كانوا ألنهم)ج�ار�ن(وسموهم, بهم لنا قوة وال �حر�هم، لنا طاقة ال ج�ار�ن قوما بدخولها،

 جبلة إن()1(قال سید قطب ,)6(غیرهم األمم سائر قهروا قد لنا، ذكر ف�ما خلقهم، وعظ�م �طشهم
                                                           

 .84,ص13, جلسان العرب, منظور ابن )1(
 .21, آ�ة: ) سورة المائدة2(
 .22, آ�ة: ) سورة المائدة3(
 .23, آ�ة: ) سورة المائدة4(
 .24,آ�ة:  ) سورة المائدة5(
 .171,ص10, جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل,  الطبري  جر�ر ابن )6(
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 الخطر أمام همأن ذلك, التجمل من رقیق ولو حجاب �ال مكشوفة حق�قتها، على هنا لتبدو یهود

 قر�ب ماثل الخطر إن, للتمحل كذلك مجال وال للتشجع، إذن محاولة وال تجمل من إذن �ق�ة فال

 -لهم كتبها قد هللا وأن األرض، هذه أصحاب �أنهم لهم هللا وعد حتى منه �عصمهم ال ثم ومن

 والسلوى  المن زلتن علیهم یتنزل مر�حا نصرا, ف�ه جهد وال له، ثمن ال رخ�صا، نصرا یر�دونه فهم

 ,))2(»داخلون  فإنا منها یخرجوا فإن منها یخرجوا حتى ندخلها لن وٕانا ج�ار�ن قوما فیها إن«

 العقل�ة قواهم استخدام یر�دون  ال فهم عزمهم، وخوار ضعفهم منتهى على دلیل إجابتهم وفى

 داموا ما واآل�ات �الخوارق  �ع�شوا أن یر�دون  بل ، لهم الخیر وجلب عنهم الشر دفع في  والبدن�ة

 )3( دولة لها تقوم ولن ,وعز�زة كر�مة  ح�اة تحیى أن تستحق ال شأنها هذا وأمة ,الح�اة هذه في

 من األرض صاحب یخرج أن المعقول من ول�س ,الج�ار�ن القوم إلى الخروج الیهود أسند وقد

 .)4(وجبنهم وسذاجتهم الیهود غ�اء على یدل دل إن وهذا ,اخت�ارا أرضه

 الیهود جبن عن تحدثت التي ال�قرة سورة كآ�ات ,الیهودي الجبن طب�عة أخرى  آ�ات كشفت وقد

 َفَمنْ  ِبَنَهرٍ  ُمْبَتِل�ُكمْ  للااََّ  ِإنَّ  َقالَ  ِ�اْلُجُنودِ  َطاُلوتُ  َفَصلَ  َفَلمَّا(وجل عز قال, وجنوده جالوت قتال عن

 َقِل�ًال  ِإالَّ  ِمْنهُ  َفَشِرُ�وا ِبَیِدهِ  ُغْرَفةً  اْغَتَرفَ  َمنِ  ِإالَّ  ِمنِّي ِإنَّهُ فَ  َ�ْطَعْمهُ  َلمْ  َوَمنْ  ِمنِّي َفَلْ�َس  ِمْنهُ  َشِربَ 

 َ�ُظنُّونَ  الَِّذینَ  َقالَ  َوُجُنوِدهِ  ِبَجاُلوتَ  اْلَیْومَ  َلَنا َطاَقةَ  َال  َقاُلوا َمَعهُ  َآَمُنوا َوالَِّذینَ  ُهوَ  َجاَوَزهُ  َفَلمَّا ِمْنُهمْ 

اِبِر�ن َمعَ  َوللااَُّ  للااَِّ  ِبِإْذنِ  َكِثیَرةً  ِفَئةً  َغَلَبْت  َقِلیَلةٍ  ِفَئةٍ  ِمنْ  َكمْ  للااَِّ  ُمَالُقوا َأنَُّهمْ   الصالح الملكف )5()الصَّ

 عند منهم فطلب عز�متهم �متحن أن وأراد الكفار لغزو إسرائیل بني من ج�ش بتجهیز قام طالوت

 نفر إال الملك �أمر یلتزم لم ولكن ,واحدة غرفة إال واف�ا شر�ا منه �شر�وا ال أن النهر على المرور

 �مواجهة قوة وال لهم قدرة ال �أنهم األغلب�ة قالت العدو أمام لوجه وجها أص�حوا عندما ثم ,قلیل

وهذه عالمة على ما رسخ فیهم من جبن, وهكذا دائما لغة الجبن التي تبرر  ,وجنوده جالوت

                                                                                                                                                                      
 .870,ص2, ج في ظالل القرآن) 1(

 .22سورة المائدة آ�ة, آ�ة:  (2)
, �مصر وأوالده الحلبي ال�ابى مصطفى ومط�عة مكت�ة شركة, تفسیر المراغي), هـ1371: ت( المراغي أحمد مصطفى)3(

 .92,ص6جم, 1946 - هـ 1365, األولى الط�عة
 .229, صفي القرآن الكر�م , الشخص�ة الیهود�ةالخالدي الفتاح عبد صالح )4(
 249, آ�ة: ) سورة ال�قرة5(
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 �الیوم المعتقدون  وهم منهم القلیل ثبت  ولكن  لصع�ةالصاحبها النكوص عن الث�ات في المواقف 

اِبِر�نَ  َمعَ  َوللااَُّ  للااَِّ  ِبِإْذنِ  َكِثیَرةً  ِفَئةً  َغَلَبْت  َقِلیَلةٍ  ِفَئةٍ  ِمنْ  َكمْ ( قائلین )1(راآلخ   .)2()الصَّ

 َذِلكَ  للااَِّ  ِمنَ  ِرِهمْ ُصُدو  ِفي َرْهَ�ةً  َأَشدُّ  َألَْنُتمْ (وجل عز قوله القرآن في الیهود عند الجبن صور ومن

َنةٍ  ُقًرى  ِفي ِإالَّ  َجِم�ًعا ُ�َقاِتُلوَنُكمْ  َال (و )3()َ�ْفَقُهونَ  الَ  َقْومٌ  ِ�َأنَُّهمْ   َ�ْأُسُهمْ  ُجُدرٍ  َوَراءِ  ِمنْ  َأوْ  ُمَحصَّ

  اآلیتان قررت وقد ,)4()ْعِقُلونَ �َ  َال  َقْومٌ  ِ�َأنَُّهمْ  َذِلكَ  َشتَّى َوُقُلوُ�ُهمْ  َجِم�ًعا َتْحَسُبُهمْ  َشِدیدٌ  َبْیَنُهمْ 

 وجل عز هللا من یخافون  مما أكثر المؤمنین من یخافون  والمنافقون  الیهود:  األول مهمین أمر�ن

 من یخاف ال أن ین�غي المخلوق  وأن وعواقبها األمور حقائق یدركون  ال ألنهم إال ذلك ول�س

 مجتمعین المسلمین �قاتلون  ال الیهود :الثانيو  ,وتعالى س�حانه فقط الخالق من بل مثله مخلوق 

 .)5(جدر المسلمین و�ین بینهم أو حصونهم في مختبئون  وهم إال �قاتلونهم وال

 یهدد شيء أي من �فزعون  و�التالي, علیها وتكالبهم للدن�ا حبهم من نا�ع والجبن الخوف وهذا

 الَِّذینَ  َوِمنَ  َحَ�اةٍ  َعَلى النَّاسِ  َص َأْحرَ  َوَلَتِجَدنَُّهمْ (وجل عز قال, موتهم في سب�ا �كون  أو ح�اتهم

 ِ�َما َ�ِصیرٌ  َوللااَُّ  ُ�َعمَّرَ  َأنْ  اْلَعَذاِب  ِمنَ  ِ�ُمَزْحِزِحهِ  ُهوَ  َوَما َسَنةٍ  َأْلفَ  ُ�َعمَّرُ  َلوْ  َأَحُدُهمْ  َیَودُّ  َأْشَرُكوا

 �ع�ش ألف سنةحتى أن أحدهم یتمنى أن  لح�اةالیهود لقررت اآل�ة مدى حب   ,)6()َ�ْعَمُلونَ 

كرسوا  فالدن�ا عندهم غا�ة ولعلمهم �عاقبتهم في اآلخرة, طمعا في التمتع أكثر �اللذات والشهوات

 وجل عز قال( ) 7(ركثی ابن قال, من أجل أن �صلوا إلى أفضل مستوى مع�شي لها كل قدراتهم

 يء،الس مآلهم من �علمون  لما العمر طول على أي) ح�اة على الناس أحرص ولتجدنهم(
                                                           

 .229, صفي القرآن الكر�م ود�ةالشخص�ة الیه الخالدي, الفتاح عبد صالح )1(
 .249, آ�ة: ) سورة ال�قرة2(
 .13, آ�ة: ) سورة الحشر3(
 .14, آ�ة: ) سورة الحشر4(
 .236,235ص ,الشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م) 5(

 .96سورة ال�قرة, آ�ة:  )(6
 ولد, فق�ه مؤرخ حافظ, الدمشقيّ  القرشي درع بن ضوّ  بن كثیر بن عمر بن إسماعیل الدین عماد الفداء، أبو: َكِثیر ابن(7)
 في فبرع العلم طلب  وفیها هـ 706 سنة دمشق إلى له أخ مع وانتقل ، الشام �صرى  أعمال من قر�ة في  هـ701 عام في

 ومن, ح�اته في تصان�فه الناس تناقل,   للخصوم واإلنصاف الثاقب �الحفظ تمیز, والتار�خ والتفسیر والفقه الحدیث علوم
 رحمه هـ774 عام دمشق في توفي, الحدیث علوم واختصار,  والنها�ة والبدا�ة,  العظ�م القرآن تفسیر كتاب,  الخالدة هآثار 
 األولى، الط�عة القاهرة – وه�ة مكت�ة, عمر محمد علي, تحقیق المفسر�ن, ط�قات جالل الدین السیوطي,, هللا

 األولى, الط�عة,  م1995 -هـ 1415, دمشق – القلم دار ,الدمشقي كثیر ابن الزحیلي, محمد, 112ص,1,ج.هـ1396
 320ص.,1ج,  األعالم ,الزركلي الدین خیر, 158-,150 68, 56 ،55ص

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 مقام عن تأخروا لو یودون  فهم الكافر، وجنة المؤمن، سجن الدن�ا ألن الخاسرة، هللا عند وعاقبتهم

 الذین المشركین من أحرص وهم حتى المحالة بهم واقع منه �حاذرون  وما, أمكنهم ما �كل اآلخرة

 إلى �كونون  ككذل أنهم مع�شتهم ونظام سیرتهم من والظاهر كذلك اآلن إلى وهم, )1()لهم كتاب ال

 .)2(هللا شاء ما

 : الیهود عند الجبن مظاهر

 :)3(عدیدة أهمها القرآن في الیهودي الجبن مظاهر

وُكمْ  َلنْ ( وجل عز قال مكشوف لقاء أو صر�ح صدام في الث�ات عدم -1  َوإِنْ  َأًذى ِإالَّ  َ�ُضرُّ

 حق�قة للمؤمنین وجل عز هللا �قرر اآل�ة هذه في, )4()ُیْنَصُرونَ  َال  ُثمَّ  اْألَْدَ�ارَ  ُیَولُّوُكمُ  ُ�َقاِتُلوُكمْ 

 ال وهو الخفیف األلم هو واألذى أذى الإ ضررا بهم یلحقوا لن والنصارى  الیهود أن وهي هامة

 وٕاسماعكم �شركهم، یؤذونكم أي �القول الضر هو:  قیل وقد ، األلم هو الذي الضر حد یبلغ

 في وهم بذلك �ضروكم ولن الضاللة، إلى إ�اكم ودعائهم وعز�ر، وأمه ع�سى في وقولهم كفرهم،

 المنهزم ألن انهزامهم، عن كنا�ة  وهذا أمامهم لمن أد�ارهم �عطون  بل یثبتون  ال القتال حالة

ل  في والطالب نفسه على خوًفا منه، إل�ه یئل وموئل ملجأ إلى  هر�ا الطالب جهة إلى ظهره �حوِّ

 .  )5(الهازمة الطالب هوج محاذي �كون  حینئذ المطلوب فدبر. أثره

 َكَفُروا الَِّذینَ  َأْخَرجَ  الَِّذي ُهوَ (وجل عز قال ,الكفر درجة إلى الماد�ة الوسائل على االعتماد -2

لِ  ِدَ�اِرِهمْ  ِمنْ  اْلِكَتاِب  َأْهلِ  ِمنْ   ِمنَ  مْ ُحُصوُنهُ  َماِنَعُتُهمْ  َأنَُّهمْ  َوَظنُّوا َیْخُرُجوا َأنْ  َظَنْنُتمْ  َما اْلَحْشرِ  ِألَوَّ

 هللا صلى النبي أجالهم الذین, النضیر بني یهود هم اآل�ة في بهم المقصودوالیهود  ,)6(..)للااَِّ 

 مخیلتهم في وكان حصونهم من خرجواأو ,  و�ینهم بینه الذي العهد نقضوا أن �عد وسلم عل�ه

 أي تستط�ع ال وجل عز هللا قوة نإف الفاسد �قینهم ینفعهم فلم,  هللا �أس من مانعة نهاأ واعتقادهم

 واالسم اسم وهو)  حصونهم(  على وصف وهو)  مانعتهم(  تقد�م وفي إل�ه أمامها تقف ان قوة
                                                           

 .223,ص1ج, العظ�م القرآن تفسیر ابن كثیر,(1) 
 .322,ص1ج المنار, تفسیر محمد رشید رضا,(2) 
 .184,180سعید فتح هللا,ص, عبد الستار  كتاب معركة الوجود بین القرآن والتلمود) انظر 3(
 .111, آ�ة: ) سورة آل عمران4(
 .109,108,ص7, , جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل الطبري, جر�ر ابن )5(
 .2, آ�ة:) سورة الحشر6(
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 منعة أهم�ة إلى إشارة ، عنه خبرا الوصف و�جعل المبتدأ �مرت�ة یجعل �أن أولى الظاهر �حسب

  . )1(ظنهم عند الحصون 

 ِمنَ  ُصُدوِرِهمْ  ِفي َرْهَ�ةً  َأَشدُّ  َألَْنُتمْ (وجل عز قال ,وجل عز هللا من أكثر المؤمنین من الره�ة -3

 التي الیهود هؤالء صدور في لكم التي الره�ة هذهوالمعنى  ,)2()َ�ْفَقُهونَ  َال  َقْومٌ  ِ�َأنَُّهمْ  َذِلكَ  للااَِّ 

 صدورهم في �أنها الره�ة وصف ووجه �فقهون، ال قوم أنهم أجل من هللا من رهبتهم من أشدّ  هي

 و�تطاولون  المسلمین لحرب �االستعداد یتظاهرون  أنهم أي ، خفّ�ة جدُّ  ره�ة أنها إلى ارةاِإلش

 .)3(دخیلتهم على رسوله هللا فأطلع المثا�ة بتلك وماهم المسلمون  لیرهبهم �الشجاعة

 ى ُقرً  ِفي ِإالَّ  َجِم�ًعا ُ�َقاِتُلوَنُكمْ  َال ( , قال عز وجل والحصون  القالع من �غطاء جبنهم ستر -4

َنةٍ   ج�ش مواجهة على �قدرون  ال وهلعهم جبنهم من أنهم:  �عني )4(.).ُجُدرٍ  َوَراءِ  ِمنْ  َأوْ  ُمَحصَّ

 عنهم للدفع ف�قاتلون  ، محاصر�ن جدر وراء من أو حصون  في إما بل والمقابلة �الم�ارزة اإلسالم

 قال كما ذلُّوا إال همدار  ُعقر في قوم حورب ما إذ الهز�مة إلى مصیرهم عن كنا�ة وهذا ,)5(ضرورة

 والمؤمنین وسلم عل�ه هللا صلى للرسول تطمین على لهم إطالع وهذا: عنه هللا رضي ليع

  .)6(األعداء ودخائل

 َوُقُلوُ�ُهمْ  َجِم�ًعا َتْحَسُبُهمْ  َشِدیدٌ  َبْیَنُهمْ  َ�ْأُسُهمْ (وجل عز قال, بینهم المكنون  والتنافر التناكر  -5

, تقرر اآل�ة مشكلة جد خطیرة عند الیهود ونقطة ضعف )7()َ�ْعِقُلونَ  َال  َقْومٌ  مْ ِ�َأنَّهُ  َذِلكَ  َشتَّى

قاتلة, أال وهي التدابر والتنافر الواقع بینهم فل�س هناك آفة في أبدانهم أو قوتهم, إنما في ضعف 

ذا إ�مانهم وتفرق كلمتهم, هم في الظاهر مجتمعون, ولكن في الحق�قة قلو�هم مت�اغضة متفرقة, وه

 . )8(راجع إلى قلة عقولهم فقدموا الفاضل على المفضول, وهذا مظهر من مظاهر الجبن

                                                           
 .70-69,ص28,جالتحر�ر والتنو�ر عاشور, ابن)1(
 .13, آ�ة: ) سورة الحشر2(
 .102,ص28, جالتحر�ر والتنو�ر) 3(
 .14, آ�ة:شر) سورة الح4(
 .104,ص8ج ,, تفسیر القرآن العظ�مكثیر ابن )5(
 .105,ص28, جالتحر�ر والتنو�ر ابن عاشور,)6(
 .14, آ�ة: ) سورة الحشر7(
 .852, ص المنان في تفسیر كالم الرحمنالكر�م سیر �, تالسعدي الرحمن عبد)8(
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 فینة بین ووضوح بجالء  الیهود عند الجبن صفة تظهر  :المعاصر الوقت في الیهود جبن

 معینة مدینة على هجوم خوض الج�ش من �طلب عندما وخصوصا ,فلسطین رضأ على وأخرى 

 للق�ام الج�ش وس�ارات جنودهم أفراد من العدید �حشدون  فهم ,عینه� شخص استهداف أو قر�ة أو

 خالل من القتال إلى ن أو یلج, غزة أهل أو لبنان أهل ضد حر�هم وفي, فقط واحد رجل �اعتقال

 ذلك في والسبب ,المجاهدین مع العین�ة والمواجهة البري  النزول و�تجنبون , وطائراتهم د�ا�اتهم

 معركة أي في الحق�قي االنتصار أن معلوم و, الح�اة على رصهمح و, جبنهم فرط إلى  �عود

 في الحدیث العصر في �حدث لم ما هو و, المعاد�ة الق�ادة إسقاط و األرض اكتساب على �عتمد

   .غزة في أو لبنان

 َسمَّاُعونَ  ِلْلَكِذِب  َسمَّاُعونَ  َهاُدوا الَِّذینَ  َوِمنَ (وجل عز قال :الكذب سماع: المطلب الخامس

 للكذب، قابلون  معناه أن: األول: (ناوجه للكذب سماعون  قوله وفي )1()َ�ْأُتوكَ  َلمْ  َآَخِر�نَ  ِلَقْومٍ 

 األكاذیب من اؤهمـرؤس هـقولـی ما وـه �قبلونه الذي الكذب وذلك القبول، منه و�راد �ستعمل والسمع

: الثاني والوجه, وسلم ل�هع هللا صلى محمد في الطعن وفي التوراة، تحر�ف في تعالى هللا دین في

 �سمعون  أي كي، الم للكذب قوله في والالم السماع، نفس للكذب سماعون  قوله من المراد أن

 وجواس�س أعین أنهم فالمعنى) �أتوك لم آخر�ن لقوم سماعون ( قوله وأما, عل�ك �كذبوا لكي منك

 والالم()3(المنار تفسیر في وردو  ,)2()أخ�ارك إلیهم لینقلوا عندك �حضروا ولم �أتوك لم آخر�ن لقوم

 كثیرا الكذب �سمعون  أنهم والمعنى للتقو�ة، أنها) : أحدهما: (وجهان فیها) للكذب: (قوله في

 وفي وسلم عل�ه هللا صلى النبي في رؤساؤهم �قوله ما: �الكذب والمراد �قبلونه، أو قبول، سماع

 االستماع كثیرو أنهم والمعنى للتعلیل، أنها ) :وثانیها, (�أهوائهم فیها یتالعبون  التي الدین أحكام

 واستن�اط �التحر�ف عل�ه الكذب ألجل عنه واإلخ�ار وسلم عل�ه هللا صلى الرسول لكالم

 ما كل اإلسالم أعداء وسائر رؤساءهم یبلغون  المسلمین بین وجواس�س عیون  فهم الشبهات،

 ِلْلَكِذِب  َسمَّاُعونَ (وجل عز وقال) مقبوال الكذب من عل�ه �فترون  ما �كون  أن ألجل عل�ه، �قفون 

ْحتِ  َأكَّاُلونَ   أي �أتوك لم آخر�ن لقوم سماعون  عنه، منفعلون  له، مستجیبون  أي ) 4()ِللسُّ

                                                           
  .41, آ�ة:) سورة المائدة4(
 .359,ص11, ج ط, التفسیر المح�الرازي  الدین فخر) 1(
 .322,321,ص6) محمد رشید رضا, ج2(
 .42, آ�ة: ) سورة المائدة 4(
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 وهي  سامع من م�الغة صفة وسماعون , )1(محمد �ا مجلسك �أتون  ال آخر�ن ألقوام �ستجیبون 

 حماس �كل الوقت نفس في و�مارسونه الكذب أهل إلى و�میلون  �الكذب �ستلذون  أنهم على تدل

 العقیدة إن بل أعماقهم في كامنة الیهود في مستقرة صفة الكذب أن إلى اآل�ة تشیر و ,)2(واندفاع

 عز هللا على كذب من المقدس كتابهم �ه امتأل ما في هذا و�ظهر الكذب  أسسها من الیهود�ة

 العقل ها�مجّ  وق�ائح , عدیدة تهما إلیهم نسبوا فقد أجمعین علیهم وسالمه هللا صلوات ورسله وجل

 .)3( السو�ة الفطرة وترفضها السل�م

ونَ  الَِّذینَ  ِإَلى َترَ  َأَلمْ ( تعالى قوله عندهم الكذب صفة عن كشفت التي اآل�ات ومن  َأْنُفَسُهمْ  ُیَزكُّ

 ِ�هِ  َوَكَفى اْلَكِذبَ  للااَِّ  َعَلى َ�ْفَتُرونَ  َكْیفَ  اْنُظْر ( و  )4() َفِت�ًال  ُ�ْظَلُمونَ  َوَال  َ�َشاءُ  َمنْ  ُیَزكِّي للااَُّ  َبلِ 

 فیبرئونها الیهود من أنفسهم یزكون  الذین  �قل�ك، محمد �ا تر، ألم()6(قال الطبري  )5()ُمِبیًنا ِإْثًما

 وال لهم ذنوب ال وأنهم ,وأح�اؤه  هللا أبناء أنهم وادعائهم ألنفسهم وتزكیتهم) و�طهرونها الذنوب من

 بهم �صلون  صب�انهم �قدمون  الیهود كانت: قال رضي هللا عنهما  ع�اس ابن وعن, )7(خطا�ا

 ذنب ذا أطهر ال إني: هللا قال وكذبوا ذنوب وال لهم خطا�ا ال أنهم و�زعمون  قر�انهم و�قر�ون 

 .) 8(})أنفسهم یزكون  الذین إلى تر ألم{ هللا أنزل ثم له ذنب ال �آخر

 وما فلسطین في تار�خ�ا حقا لهم أن )9(الیوم یهود ادعاء بالكذ على المعاصرة األمثلة ومن

كما  وعدت التي المقدس كتابهم نصوص من ذلك في و�نطلقون  الفرات إلى النیل من جاورها

 والسالم الصالة علیهم وسل�مان وداود وموسى و�عقوب وٕاسحاق إبراه�م األنب�اء من كال یزعمون 

 �عد )إبراه�م( ألبرام، الرب وقال()10(التكو�ن سفر  في ورد ما ذلك ومن ,فلسطین أرض بتملك

                                                           
 .102,ص3, جتفسیر القرآن العظ�م كثیر, ابن )1(
 .198, صالشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م, الخالدي الفتاح عبد صالح )2(
 .ه الدراسةذمن ه نيمن الفصل الثا 91انظر ص )3(
 .49, آ�ة: ) سورة النساء4(
 .50, آ�ة:) سورة النساء5(
 .452,ص8) ابن جر�ر الطبري,ج6(
 .455,ص8, جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل الطبري, جر�ر ابن )7(
 560.,ص2, جالدر المنثور في التفسیر �المأثور ,السیوطي)8(
سفر التار�خ  عرابي, الحمید عبد رجا) یهود الیوم: طائفة دین�ة تضم جماعات مختلفة من الناس اعتنقت دینا واحدا, 9(

 .312, صالیهودي
 .)14,13, الفقرة (15) إصحاح 10(
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 ألن وغر�ا وشرقا وجنو�ا شماال ف�ه أنت الذي الموضع من وانظر عین�ك ارفع: عنه لوط اعتزال

 الیوم ذلك في()1(آخر موضع وفي)  األبد إلى ولنسلك أعطیها لك ترى  أنت التي األرض جم�ع

 الكبیر، النهر إلى مصر نهر من األرض، هذه يأعط لنسلك: قائال میثاقا أبرام مع الرب قطع

. ِإْسَحاقَ  اْسَمهُ  َوَتْدُعو اْبًنا َلكَ  َتِلدُ  اْمَرَأُتكَ  َساره َبل)«إلبراه�م( أي -هللاُ  َفَقالَ ( )2(وأ�ضا) الفرات نهر

 ُأَ�اِرُكهُ  َأَنا َها. ِف�هِ  كَ لَ  َسِمْعتُ  َفَقدْ  ِإْسَماِعیلُ  َوَأمَّا. �عده من لنسله أبد�ا َعْهًدا َمَعهُ  َعْهِدي َوُأِق�مُ 

ا َكِثیًرا َوُأَكثُِّرهُ  َوُأْثِمُرهُ   ِإْسَحاقَ  َمعَ  ُأِق�ُمهُ  َعْهِدي َولِكنْ  ,َكِبیَرةً  ُأمَّةً  َوَأْجَعُلهُ  َیِلُد، َرِئ�ًسا َعَشرَ  ِاْثَنيْ . ِجد�

َنةِ  ِفي اْلَوْقتِ  هَذا ِفي َساَرةُ  َلكَ  َتِلُدهُ  الَِّذي  إبراه�م تعدتورات�ة   نصوص من أمثلة فهذه ,)اآلِتَ�ةِ  السَّ

 عل�ه إلبراه�م المعطى الوعد �أن علیها و�رد كنعان �أرض ونسلیهما علیهما السالم وٕاسحاق

 وٕانها ,)نسلك( كلمة النص في ورد  ألنه والعنصر�ة التفرقة فلماذا إسماعیل ذر�ة �شمل السالم

 .) 3(وشر�عته الرب �فرائض �الق�ام مشروطة

 وهذا ,المال مقابل �الدین و�تاجرون  الحرام �أكلون  قوم الیهود:  الحرام أكل لب السادس:المط

ْحتِ  َأكَّاُلونَ  ِلْلَكِذِب  َسمَّاُعونَ (وجل عز قال, فیهم رصین خلق  َكِثیًرا َوَتَرى (وجل عز وقال )4()ِللسُّ

ْثِم ِفي ُ�َساِرُعونَ  ِمْنُهمْ   َیْنَهاُهمُ  َلْوَال (و )5()َ�ْعَمُلونَ  َكاُنوا َما َلِبْئَس  ْحتَ السُّ  َوَأْكِلِهمُ  َواْلُعْدَوانِ  اإلِْ

�َّاِنیُّونَ  ْثمَ  َقْوِلِهمُ  َعنْ  َواْألَْحَ�ارُ  الرَّ ْحتَ  َوَأْكِلِهمُ  اإلِْ   .)6() َ�ْصَنُعونَ  َكاُنوا َما َلِبْئَس  السُّ

 إذا -سحته -من وهو كس�ه، �حل ال ما كل: والسحت, )7(الرشوة وهو ,الحرام معناه والسحت

َ�ا للااَُّ  َ�ْمَحقُ : (تعالى قال كما البركة مسحوت ألنه استأصله  كانوا التي الرشاء وسمیت, )8()الرِّ

 ,)9(البركة مسحوت ألنه أو �ستأصلهم، أي �عذاب، �سحتهم تعالى هللا ألن إما �السحت �أخذونها

                                                           
 .)8,الفقرة (15, إصحاح سفر التكو�ن) 1(
 .)21,19,الفقرة( 17, إصحاح سفر التكو�ن )2(
 .5,4, صل�س للیهود حق دیني في فلسطین الرقب, صالح )3(
 .42, آ�ة: ) سورة المائدة4(
 .62, آ�ة: ) سورة المائدة5(
 .63, آ�ة: ) سورة المائدة6(
 .106,ص3,جتفسیر القرآن العظ�م ابن كثیر, )7(
 .634,ص1, جغوامض التنز�لحقائق الكشاف عن  الزمخشري, ,276, آ�ة: ) سورة ال�قرة8(
 .360,ص11, جلتفسیر الكبیر, افخر الدین الرازي  )9(
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عند  السحت إذاً  )1(والمغصوب مالیت� مال وأكل والرشوة كالر�ا الحرام، المال جم�ع �شمل والسحت

 :وهي وجوه عدة له الیهود

 برشوة دعواه في م�طال كان من أتاه إذا إسرائیل بني في الحاكم كان فقد :الحكام رشوة: األول

 �عطى؛ ما هي: والرشوة, السحت و�أكل الكذب �سمع فكان خصمه، إلى یلتفت وال كالمه سمع

 .)2(�اطل إلحقاق أو حق، إل�طال

 من عل�ه هم ما على ل�ق�موا ماال همئأغن�ا من �أخذون  فقراؤهم كان :الفقراء رشوة: يالثان 

 .منهم �أخذونه الذي السحت و�أكلون  األغن�اء أكاذیب �سمعون  كانوا فالفقراء الیهود�ة،

َ�ا َوَأْخِذِهمُ : (تعالى لقوله للر�ا أكالون  :الثالث    .)4(,)3() الرِّ

 

 : وهي دةعدی صور الیهود عند وللرشوة

 َما َ�ْكُتُمونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ (وجل عز قال , الرشوة مقابل الحق من وجل عز هللا أنزل ما كتمان -1

 ُ�َكلُِّمُهمُ  َوَال  النَّارَ  ِإالَّ  ُ�ُطوِنِهمْ  ِفي َ�ْأُكُلونَ  َما ُأوَلِئكَ  َقِل�ًال  َثَمًنا ِ�هِ  َوَ�ْشَتُرونَ  الِكَتاِب  ِمنَ  هللاُ  َأْنَزلَ 

یِهمْ  َوالَ  الِقَ�اَمةِ  ْومَ یَ  هللاُ   �عني( )6(القرآن آي تأو�ل في الب�ان جامع في ورد)5()َأِل�مٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  ُیَزكِّ

 هللا صلى محمد شأن في الكتاب من هللا أنزل ما �كتمون  الذین هؤالء  ،"أولئك" :�قوله ذكره تعالى

 ).معانیها و�غیرون  هللا آ�ات لذلك ف�حرفون  �عطونها، الرشوة من �الخس�س وسلم عل�ه

 عز قال ,یرشونهم من أهواء توافق حتى المعاني وتغییر, وجل عز هللا كالم تحر�ف - 2

ُفوَنهُ  ُثمَّ  للااَِّ  َكَالمَ  َ�ْسَمُعونَ (وجل  َفَوْ�لٌ (وجل عز قال ,)7()َ�ْعَلُمونَ  َوُهمْ  َما َعَقُلوهُ  َ�ْعدِ  ِمن ُ�َحرِّ

 ِممَّا َلُهمْ  َفَوْ�لٌ  َقِل�ًال  َثَمًنا ِ�هِ  ِلَ�ْشَتُروا للااَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا َ�ُقوُلونَ  ُثمَّ  ِ�َأْیِدیِهمْ  اْلِكَتابَ  َ�ْكُتُبونَ  ِللَِّذینَ 

                                                           
 .360,ص11, ج, التحر�ر والتنو�ر عاشور ابن )1(

 .111ص, , التعر�فات اني,الجرج الشر�ف )(2
 .161النساء, آ�ة:.) سورة 3(
 .361,ص11,جالتفسیر الكبیر الرازي, الدین فخر )4(
 .174, آ�ة: ) سورة ال�قرة5(
 .329,ص3) ابن جر�ر الطبري, ج6(
 .75, آ�ة: ) سورة ال�قرة7(
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 �أیدیهم كتبوه ما على �العذاب الیهود وجل عز هللا توعد )1()َ�ْكِسُبونَ  ِممَّا َلُهمْ  َوَوْ�لٌ  َأْیِدیِهمْ  َكَتَبْت 

 ع�اس ابن عنف ،, السحت وهو حراما ماال ذلك مقابل أكلهم وعلى ءواالفترا والبهتان الكذب من

 الكذب، ذلك من �أیدیهم كتبوا الذي من علیهم فالعذاب: �قول )لهم فو�لفي ( عنهما هللا رضي

 . )2(وغیرهم السفلة الناس �ه �أكلون  مما �قول �كسبون  مما لهم وو�ل

   الشر�ف  الحدیث في جاء ,خیبر سمةق في عنهم التخفیف أجل من الرشوة الیهود استخدم-3

  رضي هللا عنه )3(رواحة بن هللا عبد ی�عث كان وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول أن

 عنا، وخفف لك، هذا: فقالوا نسائهم، حلي من حل�ا فجمعوا: قال ، الیهود و�ین بینه )4(فیخرص

 �حاملي ذاك وما إلي، هللا خلق أ�غض لمن إنكم وهللا الیهود، معشر �ا: فقال القسمة، في وتجاوز

 قامت بهذا: قالوا نأكلها، ال وٕانا سحت فإنها الرشوة، من عرضتم الذي أما عل�كم، أحیف أن

 .)5(واألرض السموات

 على دلیل الحدیث هذا وفي( )6(قال ابن عبد البر, حرام الیهود عند السحت أن الحدیث من �فهم

 السماوات قامت بهذا: قولهم إلى ترى  أال �حل، وال حرام الیهود عند الرشوة وهو السحت أن
                                                           

 .79, آ�ة: ) سورة ال�قرة1(
 .206, ص1) ابن كثیر, ج2(
ثعل�ة بن امرئ الق�س األنصاري الخزرجي، أحد النق�اء( أي كف�ال على قومه)، شهد العق�ة،  ) عبد هللا بن رواحة: بن3(

و�درا، وأحدا، والخندق، والحدیب�ة، وعمرة القضاء، والمشاهد كلها إال الفتح وما �عده، ألنه قتل یوم مؤتة شهیدا. وهو أحد 
 بن یوسفردون األذى عن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم, األمراء في غزوة مؤتة، وأحد الشعراء المحسنین الذین كانوا ی

السیرة النبو�ة على ضوء القرآن , شه�ة أبو محمد ,898,ص3, جاالست�عاب في معرفة األصحاب القرطبي, البر عبد
 .451,ص1, جوالسنة

ر ما ینقص4( ثم �عتد �ما  لو صار تمًرا، ) الخرص : معناه حزر ما على النَّخل من الرطب تمًرا، ف�قدر ما عل�ه رط�ا و�قدَّ
, 453,ص1, ج, الشرح الكبیر للدردیر مع حاش�ة الدسوقيالدسوقي أحمد محمد, �قي �عد النقص، وكذلك في العنب

 .105,ص7ج ,الجامع ألحكام القرآن ,القرطبي
 تعلیق ,يالشی�ان الحسن بن محمد بروا�ة مالك موطأ) , هـ179: ت( األص�حي عامر بن مالك بن أنس بن ) مالك2(

 قطع من �كره ما �اب, الر�ا وأبواب الصرف كتاب ,الثان�ة الط�عة, العلم�ة المكت�ة, اللطیف عبد الوهاب عبد: وتحقیق
, قال ابن عبد البر: هذا حدیث مرسل في جم�ع الموطآت عن مالك بهذا اإلسناد, )832(الحدیث رقم, الدراهم والدنانیر

 عموم وزارة, ال�كري  الكبیر عبد محمد,  العلوي  أحمد بن مصطفى: , تحقیقواألسانیدالتمهید لما في الموطأ من المعاني 
 .139, ص9هـ,ج 1387, المغرب – اإلسالم�ة والشؤون  األوقاف

إلمام شیخ اإلسالم حافظ المغرب أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم ا) ابن عبد البر: 6(
وكان مع  ,في ر��ع اآلخر, وساد أهل الزمان في الحفظ واإلتقان هجر�ة نة ثمان وستین وثالث مائةالنََّمري القرطبي، ولد س

مه في علم األثر و�صره �الفقه والمعاني, له �سطة كبیرة في علم النسب واألخ�ار. جال عن وطنه فكان في الغرب مدة,  تقدُّ
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 محرم فالسحت �أكله، القرآن في هللا عیرهم ما كتابهم في علیهم محرم السحت أن ولوال واألرض،

 .  )1()الكتاب أهل جم�ع عند

 : والعدوان واإلثم الكفر  إلى المسارعة: المطلب السا�ع

 هللا حدود على التعدي لىإ و  المعاصي جم�ع  وارتكاب الكفر  إلى المسارعة الیهود أخالق من

 �َأیَُّها(وجل عز قال, یوافقه وما هواهم یت�عون  بل حرم أو هللا أحل �ما یلتزمون  ال فهم وجل عز

ُسولُ    َوَلمْ  ِ�َأْفَواِهِهمْ  آَمنَّا َقاُلواْ  الَِّذینَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  ِفي ُ�َساِرُعونَ  الَِّذینَ  َ�ْحُزنكَ  الَ  الرَّ

 اْلَكِلمَ  ُ�َحرُِّفونَ  َ�ْأُتوكَ  َلمْ  آَخِر�نَ  ِلَقْومٍ  َسمَّاُعونَ  ِلْلَكِذِب  َسمَّاُعونَ  ِهاُدواْ  الَِّذینَ  َوِمنَ  ُقُلوُ�ُهمْ  ُتْؤِمن

ْثِم ِفي ُ�َساِرُعونَ  ِمْنُهمْ  َكِثیًرا َوَتَرى ( وجل عز وقال )2()َمَواِضِعهِ  َ�ْعدِ  ِمن  َوَأْكِلِهمُ  َواْلُعْدَوانِ  اإلِْ

 �فعلون  أنهم على للداللة �المسارعة وجل عز عبر وقد, )3()َ�ْعَمُلونَ  َكاُنوا َما َلِبْئَس  ْحتَ السُّ 

 قائله �ضر ما كل هو: واإلثم ,الخیر أمر في تأتي المسارعة أن مع بها مقتنعون  وهم المعص�ة

 واإلثم, )4(الناس �ضر الذي والحدود الحقوق  وتجاوز الظلم هو :والعدوان ودن�اه، دینه في وفاعله

 الشيء إلى المسارع ألن ذلك إلى �سارعون  �قل ولم, )5(والمنه�ات المعاصي جم�ع یتناول هنا

 في �سارعون  وٕانما والعدوان، اإلثم في غارقون  وهؤالء �سرعة، عل�ه ف�قبل عنه، خارجا �كون 

 . )6( ف�هیتوانوا  ولم ابتدروه، عدوان أو إثم على قدروا كلما وقائعهما، جزئ�ات

 فعندما: خطوات أو مراحل ثالث هي  السحت، وأكل والعدوان اإلثم في الیهود�ة المسارعةو 

 هذا مظاهر ومن ،  ثان�ا اآلخر�ن على �عتدون  ثم أوال، اإلثم في �قعون  وال�اطل المنكر یرتكبون 

                                                                                                                                                                      
مائة  , واستكملهجر�ة توفى سنة ثالث وستین وأر�ع مائةثم تحول إلى شرق األندلس فسكن دان�ة و�لنس�ة وشاط�ة و�ها 

, 3ج م,1998 -هـ1419 األولى، الط�عة, لبنان -بیروت العلم�ة الكتب دار ,تذكرة الحفاظ الذهبي, الدین شمس .,سنة
 1128ص

 .141,ص9, ج, التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانیدالقرطبي البر عبد بن یوسف )1(
 .41, آ�ة:  ائدة) سورة الم2(
 .62, آ�ة:  ) سورة المائدة3(
 .372, ص6, جتفسیر المنار, رضا رشید محمد )4(
 .392, ص12, جالتفسیر الكبیر,  الرازي  الدین فخر )5(
 .373-372,ص6, جتفسیر المنار) 6(
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 في االنحراف تغلغل على دلیل هذا في الیهود�ة المسارعة إن, ثالثاً  »الحرام وهو« السحت أكلهم

 .) 1(وحركتهم وسیرهم وخطواتهم وأعمالهم الخت�اراتهم وتوج�ه ك�انهم، على وس�طرته قلو�هم

 :عنه النهي وعدم المنكر في الوقوع: المطلب الثامن 

 فعله عن �عضا �عضهم ینهى وال المنكر فعل في متمادین  كانوا الیهود أن المائدة سورة بینت

 ِ�َما َذِلكَ  َمْرَ�مَ  اْبنِ  َوِع�َسى َداُوودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإْسَراِئیلَ  َبِني ِمنْ  َكَفُروا الَِّذینَ  ُلِعنَ (وجل عز قال

 .) 3()َ�ْفَعُلونَ  َكاُنوا َما َلِبْئَس  َفَعُلوهُ  ُمْنَكرٍ  َعنْ  َیَتَناَهْونَ  َال  َكاُنوا(و )2()َ�ْعَتُدونَ  َوَكاُنوا َعَصْوا

 ال أي المنكر عن یتناهون  ال أنهم  ذلك اتموج� من وكان وجل عز هللا من اللعنة الیهود استحق

 وارتكاب علیهم السالم  األنب�اء قتل ذلك ومن )4(�عضا �عضهم ینهى وال فعله عن ینتهون 

 رضي هللا عنه )5( مسعود بن هللا عبد عن, فذلك یبین ما الشر�ف الحدیث في ورد وقد ,المحارم

 الرجل كان إسرائیل بني على النقص دخل ما أول إن :وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول قال: قال

 ذلك �منعه فال الغد من یلقاه ثم لك �حل ال فإنه تصنع ما ودع هللا اتق هذا �ا ف�قول الرجل یلقى

 الذین لعن( قال ثم ب�عض �عضهم قلوب هللا ضرب ذلك فعلوا فلما وقعیده وشر��ه أكیله �كون  أن

 وهللا كال قال ثم) فاسقون ( قوله إلى) مر�م ناب وع�سى داود لسان على إسرائیل بني من كفروا

 أطرا الحق على )6(هولتأطرنَّ  الظالم یدي على ولتأخذن المنكر عن ولتنهون  �المعروف لتأمرن 

 هللا رسول قال: قال مسعود، بن هللا عبد عنوفي روا�ة أخرى  )7()قصرا الحق على ولتقصرنه

 فجالسوهم ینتهوا، فلم علماؤهم فنهتهم لمعاصيا في إسرائیل بنو وقعت لما(:وسلم عل�ه هللا صلى

                                                           
 .246, صالشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م, الخالدي الفتاح عبد صالح) 6(
 .78آ�ة: , ) سورة المائدة2(
 .79, آ�ة: ) سورة المائدة3(
 .496,ص10, جالقرآن آي , جامع الب�ان في تأو�لالطبري  جر�ر ابن )4(
) عبد هللا بن مسعود: بن غافل بن حبیب الهذلي, أحد السا�قین إلى اإلسالم, ومن یرجع إلیهم في تلقي القرآن الكر�م  5(

وشهد موقعة الیرموك, أحد المكثر�ن من الروا�ة عن الرسول صلى  شهد جم�ع الغزوات مع الرسول صلى هللا عل�ه وسلم,
, أسد الغا�ة في معرفة الصحا�ة ابن األثیر الجزري, هللا عل�ه وسلم, مات سنة اثنتین وثالثین, ودفن �ال�ق�ع,

 .387-381,ص1ج
 شمس محمد الطیب أبو آ�ادي, لتحملنه على الحق والصواب ولو على غیر إرادة منه, أو لتردنه على الحق,لتأطرنَّه: ) 6(

 .1448,ص9, جالمنورة المدینة, السلف�ة المكت�ة ,سنن أبي داود عون المعبود شرح العظ�م, الحق
كتاب المالحم, �اب  اعتنى �ه الشیخ مشهور آل سلمان) -مع (أحكام الشیخ األل�اني ,سنن أبي داود ,السجستاني )7(

 .121,ص4ألل�اني  ضعیف , ج), قال ا4336األمر والنهي, رقم الحدیث (
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 داود لسان على{ ولعنهم �عض على �عضهم قلوب هللا فضرب وشار�وهم، وواكلوهم مجالسهم في

 وسلم، عل�ه هللا صلى هللا رسول فجلس: قال}» �عتدون  وكانوا عصوا �ما ذلك مر�م ابن وع�سى

 عن السكوت إن ,)1()أطر الحق على تأطروهم حتى بیده نفسي والذي ال: «فقال متكئا وكان

 المنكر وشیوع النتشار مدعاة والعلماء العامة قبل من واإلثم المنكر عن نهیهم وعدم  المخطئین

 �المعروف األمر واجب في وتقصیر ,والح�اتي الدیني نظامه في خرق  وحدوث المجتمع في

  من الواحد هاأ یبتد أن لمناكرا شأن أن وذلك() 2(والتنو�ر التحر�ر في ورد, المنكر عن والنهي

 �عضا �عضهم الدهماء فیها وات�ع ففشت فیها تزایدوا علیهم �غیر من یجدوا لم فإذا القلیل، النفر

) هللا لعنة فتصیبهم منها والتو�ة عنها اإلقالع إلى الناس یهتدي فال مناكر كونها و�نسى تعم حتى

 ید المجتمع وأفراد ,منهم صدر �ما كتراثاال وعدم العصاة مجالسة �المعص�ة الرضا مظاهر ومن

 �ظل حتى ومناصرتهم وأهله الحق ومساندة مرضه ومداواة خلله إصالح یجب واحد وجسد واحدة

 والعدوان العص�ان إن() 3(القرآن ظالل في ورد ,وغایته رسالته تحقیق في ماض�ا متماسكا الجسد

 والمجتمع الشرمن  تخلو ال فاألرض. ینالمنحرف المفسدین الشر�ر�ن من مجتمع كل في �قعان قد

 عرفا �ص�حا أن والمنكر للشر تسمح ال الصالح المجتمع طب�عة ولكن الشذوذ، من یخلو ال

 أصعب الشر فعل �ص�ح ما وعند. �ه یهم من كل عل�ه یجترئ  سهال �ص�حا وأن عل�ه مصطلحا

 تقف وجماع�ا ارادع الشر على الجزاء و�ص�ح المجتمعات من مجتمع في الخیر فعل من

 وعندئذ. دوافعه وتنحسر الشر، ینزوي  عندئذ ,عل�ه الرادعة العقو�ة وتوقع دونه كلها الجماعة

 �طاردها مجموعات أو أفراد في الفساد ینحصر وعندئذ. عراه تنحل فال المجتمع یتماسك

 ).الفاحشة تش�ع ال وعندئذ �الس�طرة لها �سمح وال المجتمع،

 وجل عز هللا من اللعنة فاستحقوا الظالم ید على األخذ عدمإثم معص�ة  في وقعوا إسرائیل و�نو

 أفراده �حرص ال الذي فالمجتمع ,وت�اغضت قلو�هم تنافرت وقد رحمته من واإل�عاد الطرد وهي

  والرحمة البركة لنزع سب�ا �كون  ال�عض ل�عضهم النصح وٕاهداء الثغرات وسد الخلل معالجة على

 . فیهم اإللهي غضبال وحلول الناس بین من

                                                           
وسلم, �اب ومن سورة المائدة, رقم الحدیث  عل�ه هللا صلى هللا رسول عن القرآن تفسیر أبواب  ,الترمذي سنن الترمذي, )(1
 .252,ص5), قال الترمذي حدیث حسن غر�ب,ج3047(
 .293,ص6بن عاشور, جا) 6(
 .948,ص2) سید قطب, ج1(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 :المعاصر الیهودي الخلقي االنحراف :الثالث الم�حث

 سواء العالم�ة المؤسسات عل�ه تسیر الذي �المسار التحكم في أحد على یخفى ال تغلغل للیهود

 والم�ادئ للق�م تدمیر من ذلك على یترتب وما س�اس�ة أو فن�ة أو اجتماع�ة أو اقتصاد�ة أكانت

 وصعود ,الس�اس�ة الفوضى وظهور والرذیلة الفاحشة وشیوع ,الفاضلة قواألخال اإلسالم�ة

 �ما العالم�ة الس�اسات یوجهون  فهم ولذا ,المحدود الدخل وأصحاب الفقراء حساب على لألغن�اء

 س�ظهر والذي العالم في الیهود نفوذ تبین جوانب عدة من أمثلة وسأعرض ,أوال مصالحهم یخدم

 . فطرتهم ادوفس الخلقي انحرافهم مدى

 المطلب األول:  أثر االنحراف الخلقي الیهودي على الجانب الس�اسي :

في تعاملهم مع المسلمین وغیرهم وفي تعاملهم مع حكومات العالم  نهج الیهود في هذا الزمان 

 �قوم على عنصر�ن , وهما: جائرا وهو نا�ع �الط�ع من فسادهم األخالقي, وهو نهجا س�اس�ا

یرى الیهود أنهم شعب هللا المختار , وأنهم متمیزون عن �اقي الشعوب واألمم : العنصر�ة -أ

والطوائف , و�ن�غي أن �ع�شوا ح�اة مترفة بخالف غیرهم, ومن �عتدي علیهم �قتل أو غیره فهو 

 بین قرعة تجعلوا وال أجسامكم، تخمشوا ال. إلهكم للرب أوالد أنتم()1(إرهابي, ورد في سفر التثن�ة

 خاصا شع�ا له تكون  لكي الرب اختارك وقد إلهك، للرب مقدس شعب ألنك, میت جلأل أعینكم

 ) .األرض وجه على الذین الشعوب جم�ع فوق 

: ینظر الیهود إلى غیرهم وخصوصا المسلمین منهم نظرة ازدراء وتحقیر  بل ازدراء اآلخر -ب

في حالة تعارضها مع  , وال اعت�ار لمصالحهم)2(وسموا اآلخر�ن �مصطلح األغ�ار (الجو��م)

 مصالح الیهود.

                                                           
 .2-1, الفقرة14اإلصحاح ) 1(
 في مدینة على تطلق وكانت) الشعب أو القوم(  العر��ة �اللغة تعني وهي)  جوي ( لكلمة جمع هي)  جو��م(  كلمة )2(

 من هو الیهود�ة الد�انة یت�ع ال انسان فكل  االخرى  الشعوب و الیهود بین للتفر�ق الكلمة هذه استخدمت وقد ، كنعان
, القدح و الذم في وتستخدم لتتطور األخرى  االمم الى اإلشارة من یهود�ةال العقیدة في الكلمة هذه معنى تطور ثم االغ�ار،

موقع مركز م, من 26/12/2014 ,)جو��م(األغ�ار) 2( الیهود�ة المصطلحات وراء ما �عنوان( مقال أحمد درو�ش �اسر
 بیت المقدس للدراسات التوث�ق�ة.
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صاد�ة والصح�ة وال عجب أن نجد التغلغل الیهودي الكبیر في المؤسسات الدول�ة والعالم�ة االقت

وتعمل للوصول إلى  , ودورهم في تقر�ر الس�اسات والخطط التي تخدم مآر�هموالتعل�م�ة وغیرها

, ومن األمثلة على انحراف الیهود , �غض النظر عن الوسیلة المت�عة في ذلكتحقیق غا�اتهم

 س�اس�ا:

 یزعمون  والتي فلسطین، في إنشاؤها تم التي )1(إخضاع العالم لفكرة مملكة إسرائیل محاولة -1

 الشام شمال ومن -النیل إلى الفرات من -غر�اً  مصر إلى شرقاً  العراق من تكون  حدودها أن

 .)2(جنو�اً  یثرب إلى شماالً 

األمر�ك�ة لصالح ما �عرف دولة إسرائیل في فلسطین ,عن طر�ق منظمة التدخل في الس�اسة  -2

والتي بدورها تضغط على الكونجرس األمر�كي لدعم الیهود, وٕاظهارهم  )3(اللو�ي الصهیوني

 .)4(�صورة إیجاب�ة

اإلعالم �شق�ه المرئي والمسموع وتوج�ه ذلك لخدمة الدولة  وسائل على الیهود س�طرة -3

 . )5(�ةوالمصالح الیهود

 �اضطهاد الحكومات إغراء طر�ق عن وذلك: وشعو�ها الحكومات بین الفتنة نار شعالإ -4

 وقوة الحكومة، قوة من كل إ�قاء ومحاولة الحكومات، على �التمرد الشعوب وٕاغراء الشعوب،

 .)6(مستمرة دائمة العداوة لت�قى الشعب؛

 

 

                                                           
م حتى �ص�غوا دولتهم �ص�غة تضلیل المتعمد من حاخاماته) �طلق الیهود على دولتهم مسمى دولة إسرائیل وهذا من ال1(

 , فهم �حسبون أنفسهم امتدادًا إلسرائیل وهو �عقوب عل�ه السالم والصح�ح أن �عقوب عل�ه السالم منهم براء.دین�ة
 .84, صرسائل في األد�ان والفرق والمذاهب ,الحمد ) ناصر2(
د ) اللو�ي الصهیوني �المعنى3(  جماعات أهم من وهي ،)إی�اك( األمر�ك�ة اإلسرائیل�ة العامة الشئون  هو لجنة: المحدَّ

وعة الیهود والیهود�ة موس , المسیري  الصهیون�ة, الدولة لتأیید األمر�كیین المشرعین على ومهمته الضغط الضغط,
 .400,ص6, جوالصهیون�ة

 .401-400,ص6, جالمصدر السابق) 4(
 .٣٢٢ ص ،لمصورةا الموسوعة الیهود ,السو�دان ) طارق 5(
 .85, صرسائل في األد�ان والفرق والمذاهب) 6(
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 لجانب االجتماعي:المطلب الثاني: أثر االنحراف الخلقي الیهودي على ا

یدور الجانب االجتماعي عند أي طائفة أو شعب حول طب�عة العالقة القائمة داخل�ا أي بین 

األفراد أنفسهم والذین تجمعهم عقیدة واحدة, و�ین عالقة األفراد مع من یختلفون معهم من 

ا القرآن أصحاب المذاهب والعقائد األخرى, والیهود تمیزت عالقتهم ب�عضهم ال�عض كما صوره

 َیْومِ  ِإَلى َواْلَ�ْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْیَنُهمُ  َوَأْلَقْیَنا�العداوة والتمزق والتشتت والفرقة قال عز وجل (

 بین أو بینها ف�ما النصران�ة طوائف وٕاما بینها، ف�ما الیهود�ة الطوائف إما والمقصود ,)1()اْلِقَ�اَمةِ 

 �عضها مع �عضها طوائفهم بین قائمة وال�غضاء فالعداوة للیهود كانت فإذا, والنصران�ة الیهود�ة

 َال  َقْومٌ  ِ�َأنَُّهمْ  َذِلكَ  َشتَّى َوُقُلوُ�ُهمْ  َجِم�ًعا َتْحَسُبُهمْ  َشِدیدٌ  َبْیَنُهمْ  َ�ْأُسُهمْ , وقال عز وجل()2(اآلخر

ما یهیئ ن ف�ما بینهم وٕان كانوا في الظاهر كفهم متدابرون مت�اغضون متناحرو  )3()َ�ْعِقُلونَ 

, و�النس�ة لعالقة الیهود مع غیرهم فهي مبتورة ذلك أنهم )4(یدا واحدة على المسلمینللناظر إلیهم 

�حبون اإلساءة إلى غیر الطائفة الیهود�ة , فنجد أنهم استخدموا القتل والعنف والخ�انة تجاه 

 المسلمین بل والنصارى, ومن األمثلة على انحراف الیهود اجتماع�ا:

 أو )5(المتدینین وغیر المتدینین بین حاصل هو كماییز والتفر�ق الواقع بین أفراد الیهود التم -1

 .)6(والشرقیین الغر�یین الیهود بین

 

 

                                                           
 .64) سورة المائدة, آ�ة: 1(
 .3286,ص6, ج, تفسیر الشعراوي ) الشعراوي 2(
 .13) سورة الحشر, آ�ة: 3(
 .305,ص14,  جالتفسیر الوس�ط ,طنطاوي  )4(
 لغة العبر�ة اللغة و�أن دیني، انتماء هي وٕانما فيثقا تراث مجرد ل�ست الیهود�ة �أن یؤمنون  ) الیهود المتدینون: وهؤالء5(

سة, ال الصهیون�ة,  للدولة رافض للصهیون�ة معاد الفر�ق الدن�ا, وهذا شئون  في أو الیوم�ة الح�اة في استخدامها �صح مقدَّ
الیهود والیهود�ة  موسوعةالمسیري,   وغیر المتدینین : هم الذین ال یؤمنون �الدین الیهودي و�ع�ارة أخرى هم العلمانیون,

 .274,270, ص,3,جوالصهیون�ة
) الیهود الغر�یون: وهم یهود أورو�ا الغر��ة كألمان�ا والدنمارك وهولندا وغیرها , وهم أقل الفرق تمسكا �التراث الدیني , 6(

, وأكثر الفرق تمسكا والیهود الشرقیون: أي هم یهود روس�ا و�ولون�ا ورومان�ا , وهم �شكلون األكثر�ة بین المجتمع الیهودي
 .393-390, صسفر التار�خ الیهوديعرابي,  الحمید عبد رجا �الدین,
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وخیر دلیل ذلك  ,والكبیر الصغیر بین ذلك في �فرقون  وال, قتلال س�اسة على التركیز  -2

زر والمذا�ح والتي راح ضحیتها تار�خهم الطو�ل في احتالل فلسطین الحافل �العدید من المجا

اآلالف من الشهداء من الرجال والنساء والشیوخ واالطفال كمجزرة دیر �اسین وكفر قاسم ومجزرة 

 الیهود ستهدافا )1(األخیرة القدس انتفاضة في العالم رأى وقد المسجد اإلبراه�مي في الخلیل,

 .)2(الخلیل مدینة في وتحدیدا, فلسطین لصغار

 : المالي الجانبأثر االنحراف الخلقي على : لثالمطلب الثا

 الدن�ا الح�اة  على الشدید حرصهم خالل من ذلك و�دا یهود نفس في المال حب تغلغل لقد 

َ�ا َوَأْخِذِهمُ (وجل عز قال ,القدم منذ بل حدیثا ل�س  وهذا �ه وتعاملهم له وتعاطیهم الر�ا وأكلهم  الرِّ

 وأخذهم: وقوله) 3()َأِل�ًما َعَذاً�ا ِمْنُهمْ  ِلْلَكاِفِر�نَ  َوَأْعَتْدَنا ِ�اْلَ�اِطلِ  النَّاسِ  َأْمَوالَ  مْ َوَأْكِلهِ  َعْنهُ  ُنُهوا َوَقدْ 

 الحیل من �أنواع عل�ه واحتالوا وأخذوه فتناولوه الر�ا عن نهاهم قد هللا أن أي عنه نهوا وقد الر�ا

 أنب�ائهم و�خادعون  �حتالون  الیهود كان فقد �ال�اطل الناس أموال وأكلوا ،)4(الش�ه من وصنوف

 ومن ,عنه ونهاهم علیهم هللا حرمه الذي الر�ا أكل ألنفسهم لیجیزوا ، والسالم الصالة علیهم

 �عضهم الیهود بین التعامل على ف�ه التحر�م قصروا أنهم الر�ا ألجل فیها احتالوا التي الحیل

 حالالً  فجعلوه  �الر�ا الیهودي لغیر الیهودي املةمع أما �الر�ا، بیننا ف�ما نتعامل ال وقالوا ال�عض،

 ومن ,)�الر�ا تقرض ال ألخ�ك ولكن بر�ا، تقرض لألجنبي( )5(التثن�ة سفر في ورد, �ه �أس ال

 صار حرموه وٕاذا حالال، صار الشيء لهم احلوا إذا الفقهاء أن یزعمون  أنهم بهم الش�طان تالعب

 التوراة، شر�عة من شاءوا ما لنسخهم منهم تجو�ز ذاوه بخالفه، التوراة نص كان وٕان حراما،

                                                           
 وأعمال احتجاجات موجة السكاكین: هي انتفاضة ُسمیت وكذلك القدس، انتفاضة أو الثالثة الفلسطین�ة ) االنتفاضة1(

وقت كتا�ة الرسالة,   وحتى 2015 أكتو�ر بدا�ة منذ وداخل الخط األخضر  المحتلة الفلسطین�ة األراضي جهاد�ة تشهدها
ردًا على جرائم ج�ش االحتالل الیهودي  إسرائیلیین، ومدنیین لعسكر�ین متكررة ودهس طعن �عمل�ات فلسطینیین �ق�ام تمیزت

 األحداث تزامنت من قتل للفلسطینیین وحما�ة قطعان المستوطنین في اقتحامهم المتكرر للمسجد األقصى الم�ارك, وقد
 دولة الك�ان الیهودي . نحو صوار�خ منه انطلقت الذي غزة قطاع على جو�ة ضر�ات اإلسرائیل�ة القوات تنفیذ مع اأ�ًض 

م 14/11/2015) بلغ عدد الشهداء من الخلیل والذین قتلوا على أیدي القوات الصهیون�ة في انتفاضة السكاكین حتى2(
 تثیر الخلیل من شهادات.. الخلیل تقر�ر �عنوان(شهداء  ,هامس عمیرة, هآرتس صح�فة ) شهیًدا بإذن هللا عز وجل,24(

 من موقع الح�اة الجدیدة.م , 14/11/2015تار�خ   - الج�ش روا�ة حول الشكوك
 .161, آ�ة: ) سورة النساء 3(
 .415, ص2ج  تفسیر القرآن العظ�م, ,كثیر بنا)4(
 .20, الفقرة اإلصحاح الثالث والعشر�ن) 5(
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 ألح�ارهم ذلك وجوزوا ، شر�عته من یر�د ما ینسخ أن وتقدس تعالى الرب على فحجروا

 . )1(وعلمائهم

 القرن  أواخر ومنذ لكن  �ه التعامل عن وتنهى الر�ا تحرم �النصران�ة تدین التي أورو�ا وكانت

 وضع م1593 عام ففي اإللهي الحكم هذا على �التمرد أور�ا بدأت الم�الدي عشر السادس

 هذا فكان القاضي، من بإذن �الر�ا، تثمیرها ی�اح فصار القاصر�ن أموال في الحظر لهذا استثناء

 معترف كقانون  �قر ولم ینتشر لم الر�ا لكن لنفوذهم، الك�ار استغالل ذلك ت�ع ثم )2(للتحر�م خرقا

 إنشاء ذلك ومن ,مطامعهم لتحقیق فیها الطولى الید للیهود كان تيوال الفرنس�ة الثورة �عد إال �ه

 الثورة تلك في الفرصة وجاءت العالم، أموال على �االستحواذ أحالمهم لتحقیق) 3(ر�و�ة مصارف

 أن أحد لكل یجوز أنه ) 4(م1789 سنة فرنسا في العموم�ة الجمع�ة قررت فقد حلوأُ  الر�ا أقر فقد

 إ�قاع اإلقراض عمل�ة خالل من الیهود واستطاع, القانون  �عینها خاصة دحدو  في �الر�ا یتعامل

 .اقتصاد�ا الدول سقوط إلى أدى امم الفوائد فخ في والمؤسسات الدول

امتالكهم للثروات الثمینة  العالمي االقتصاد على الس�طرة على الیهود ساعدت التي األمور ومن

 الذین الیهود ي�ق �ذلكو سندات ل�س لها ق�مة, وخصوصا الذهب والفضة واستبدالهما �أوراق و 

 والشعوب األفراد �ستعبدون  بینما العالمي االقتصاد في والمتحكمین األغنى هم الذهب �ملكون 

 أیدینا في()6(والعشر�ن الثاني )5(البروتوكول في جاء , وقدالورق�ة ق�متها في یتحكمون  �أوراق

 أي نسحب أن نستط�ع یومین خالل ففي الذهب بها وأعني الحاضرة، األ�ام في قوة أعظم تتركز

                                                           
غاثة اللهفان من مصائد إ, )هـ751: ت( الجوز�ة الدین شمس سعد بن أیوب بن �كر أبي بن حمدم ابن الق�م,)1(

 .328,ص2جالسعود�ة العر��ة المملكة الر�اض، المعارف، الفقي ,مكت�ة حامد محمد تحقیق: ,الش�طان
, سنة 23لمعاصر, العدد�حث منشور في مجلة المسلم ا نظر�ات الر�ا في الفكر االقتصادي,, وه�ة أبو عارف محمود )2(

 .م1980
ة مذكر الشر�ف فهد (بتصرف),) مصارف ر�و�ة: مؤسسة ائتمان�ة تقوم أساسًا على تلقي الودائع ومنح القروض الر�و�ة,3(

 .3, ص ,)2نقود ومصارف (
, 124ص , صالح الحصین , �حث �عنوان ( تعلیق عن الفرق بین الفائدة البنك�ة والر�ا)مجلة ال�حوث اإلسالم�ة, ) 4(

 ـ.ه1411إصدار سنة  31العدد 
بروتكول: مفرد بروتكوالت وهي: وثائق محاضرة ألقاها زع�م صهیوني على مجموعة من الصهاینة ل�ستأنسوا بها، ) 5(

دراسات في األد�ان الیهود�ة  ,سعود الخلف ,بروتكول 24و�سیروا علیها في إخضاعهم للعالم والس�طرة عل�ه, وعددها 
 .125,صوالنصران�ة

 .207, صبروتكوالت حكماء صهیون  ,التونسي خل�فة محمد )6(
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 خالل نكدسه ظللنا الذي الذهب كل إن: الیهود و�قول),  السر�ة كنزنا حجرات من منه مقدار

 .)1( حكمنا تحت النظام إعادة وهو الصح�ح غرضنا في �ساعدنا أن بد ال جداً  كثیرة قرون 

 والصناعات والبنوك، االقتصاد�ة، القوى  زومراك العالم، في المال بیوت على الیهود ه�من ولهذا

األمر الذي ساعدهم كثیرًا في توطید ما یرمون إل�ه من مخططات والتي كان على رأسها  المختلفة،

 تثبیت دعائم الدولة الیهود�ة في فلسطین من خالل الدعم المالي المستمر للیهود هناك.

 :عالمياإللجانب االمطلب الرا�ع:  أثر االنحراف الخلقي على 

 بین یجمعوا حتى ,االقتصاد على للس�طرة سعوا كما اإلعالم�ة الماكینة على للس�طرة الیهود سعى

 ن و یناد فهم ,یر�دون  التي والمفاه�م األفكار زرع في یتحكموا كي العقل�ة والقوة الماد�ة القوة

 الفضائ�ة واتوالقن اإلعالم�ة المؤسسات من هائال حشدا یتطلب وهذا ,)2(الرأسمالي �المذهب

 ما خالل من إال لل�شر�ة مستقر مستقبل ال أن األذهان في یرسخ حتى والصحف والمجالت

 أو صح�فة �مطالعة أو مؤثرة �كلمة تتغیر قد والعقول ,وفساد ور�ا انحالل من الیهود�ة �ه تنادي

 �عد وصاوخص اإلعالم وسائل على ملحوظا نفوذا ألنفسهم حققوا الیهود فان لذا تسمعها بخط�ة

 :ومنها قرارات من عنه انبثق ومن )3(م1897 عام األول الصهیوني المؤتمر انعقاد

 تكون  أن یجب له ترجمانا اإلنساني الفكر فیها یجد التي) اإلعالم وسائل(  القنوات إن -1

 . أیدینا في خالصة

 . س�طرتنا تحت تكون  أن یجب وٕاعالمیتین تینیتعل�م قوتین أعظم هما والصحافة األدب -2

                                                           
. 1990 الثان�ة-الط�عة, والنشر للط�اعة الصفا دار, العقیدة الیهود�ة وخطرها على اإلنسان�ة ,صالح سعید) 1(

 .242ص
رور�ة والكمال�ة، ) الرأسمال�ة: نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماع�ة وس�اس�ة، �قوم على أساس إش�اع حاجات اإلنسان الض2(

 الندوة وتنم�ة الملك�ة الفرد�ة والمحافظة علیها، متوسعًا في مفهوم الحر�ة، معتمدًا على س�اسة فصل الدین نهائ�ًا عن الح�اة,
 للط�اعة العالم�ة الندوة دار ,الموسوعة الم�سرة في األد�ان واألحزاب والمذاهب المعاصرة اإلسالمي, للش�اب العالم�ة
 .910,ص2. جهـ 1420 الرا�عة، الط�عة, توز�عوال والنشر

,  عبید ع�سى القادر عبد ) تم انعقاد المؤتمر الصهیوني األول برئاسة شخص یدعى ثیودرهرتزل في مدینة �ازل �سو�سرا,3(
 .77صم,2012-هـ1433,  غزة اإلسالم�ة الجامعة  ماجستیر رسالة ,إفساد  الیهود وأثره في تتبیر علوهم
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 من فالبد وجدت وان آرائهم عن فیها �عبرون  صحف�ة وسائل ألعدائنا �كون  ال أن یجب -3

 .)1(مهاجمتنا من لمنعها علیها التضییق

 وخصوصا عام �شكل  اإلعالم وسائل في التحكم على الحرص كل حر�صون  الیهود أن �الحظ

 : ذلك على ةاألمثل ومن وأورو�ا أمر�كا دول في و�األخص العالم مستوى  على الصحافة

 بدأت التي تا�مز، النیو�ورك جر�دة وهي انتشاًرا، األمر�ك�ة الجرائد أوسع إلى الیهود توجه -1

 مال�ة أزمة من تعاني كانت ألنها  یهودي شخص �شرائها وقام ،)2(م1851 سنة في عملها

 صح�فة أما,  ِصرفة یهود�ة جر�دة اآلن وٕالى اللحظة هذه من تا�مز النیو�ورك جر�دة وصارت

 الجر�دتان وهاتان األمر�ك�ة، الس�اسة في م�اشًرا تأثیًرا تؤثر التي الجر�دة فهي )3(بوست الواشنطن

 الس�اسة على ال�الغ تأثیرها ولها األمر�ك�ة الحكومة في الموظفین ك�ار قراءتها على �حرص

 .)4( األمر�ك�ة

 مواد من الساحقة ألكثر�ةا تنتج تل�فز�ون�ة ش�كات ثالث على كامل �شكل الیهود �س�طر-3

 CBCو NBCهي  الش�كات وهذه لألمر�كیین، لألن�اء الرئ�سي المصدر وتمثل األمر�ك�ة، التسل�ة

 .)5(الواضحة الیهود�ة الص�غة القنوات لهذه متا�ع أي على یخفى وال ABCو

 

 مدینة تعتبر  -لمالعا في األولى السینما مدینة �مثا�ة  والتي )6(هولیوود العالم�ة السینما مدینة-3

 .)1( خالفهم عرق�ة مجموعة أي أفالم من تعرضه ما خالل من �شوهون  حیث -خالصة یهود�ة

                                                           
, من موقع األلوكة, )النفوذ الیهودي في األجهزة اإلعالم�ة والمؤسسات الدول�ةز�د, مقال �عنوان( أبو دمحم أحمد )1(
 .م4/11/2008
ذات توجه لیبرالي وهي قر��ة من الد�مقراطیین عموما، وفي الس�اسة الخارج�ة مؤ�دة إلسرائیل،  :) جر�دة نیو�ورك تا�مز2(

 .م28/10/2007, الجز�رة نتیید المطلق إلسرائیل والتأیید المخفف لها, وكتاب األعمدة فیها یتراوحون بین التأ
 .م10/2007, , الجز�رة نتم, وهي ذات توجه د�مقراطي1877) أنشئت عام 3(
 .20, صالنفوذ الیهودي في األجهزة الدول�ة والمؤسسات اإلعالم�ة ,الرفاعي سید فؤاد )4(
  .21, صاإلعالم�ة سساتوالمؤ  الدول�ة األجهزة في الیهودي النفوذ)5(
) هولیود: منطقة في مقاطعة لوس أنجلس في وال�ة كال�فورن�ا في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة تقع بین الغرب والشمال 6(

ستودیوهات السینما والنجوم العالمیین فیها، تعد المركز التار�خي اس, سبب شهرتها وجود و الغر�ي لمركز مدینة لوس أنجل

 وهي تعني الخشب المقدس والذي كان, www.alwatanvoice.coml ك�ة والممثلین األمر�كیین,للسن�ما األمر�
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 المقامة دولتهم شرع�ة مثل قضا�اهم لتأیید العام الرأي كسب في اإلعالم�ة اآللة �ستغلون  والیهود
 للق�م ءومسي رذیلة هو ما كل ونشر, والمسلمین العرب صورة وتشو�ه, فلسطین أرض على

 ما شهر�ن خالل عرض البر�طاني التلفز�ون  أن )2(إحصائ�ة وتشیر, النبیلة واألخالق الحضار�ة
 الداخل في إعالمهم وقام, العرب وتهاجم للیهود تتحیز التي البرامج من ساعة 138 من �قارب

 أنهم لكذ ومن, الغاصب وك�انهم ودولتهم أقدامهم لتثبیت مبرمجة إعالم�ة س�اسة على الفلسطیني
 ذلك بوصف إعالمهم �قوم القطاع أو الضفة في الفلسطینیین على حرب �شن �قومون  حین

 فإنهم أسره أو جندي �قتل  أو لهم �التصدي طائفة أو أحد قام إذا ما بخالف المشروع �الحق
 .)3(إرها�ا ذلك �عتبرون 

 التر�وي:المطلب الخامس: أثر االنحراف الخلقي على الجانب 

 طرح وقد,  األج�ال نشوء في وأسالیبهم ذلك في ونظر�اتهم والتعل�م التر��ة في آراؤهم �ه والمراد
وسعوا إلى , المدمرةزرعت في أج�الهم العنصر�ة والقوم�ة  خاصة بهم  غر��ةتر�و�ة  أفكارا الیهود

 حتى,  المسلمین �الد في ضرب فلسفة التر��ة اإلسالم�ة قاصدین بذلك ضرب األج�ال الصاعدة
 الشعوب تلك على الیهود�ة المخططات تمر�ر و�سهل,  تجاههم الناس قلوب في ال�غض ولیز 

 :تر�و�ا الیهود انحراف على األمثلة ومن,  الیهودي الح�اتي  النمط استمرأت التي

 والتحرش  العنف على التحر�ض خالل من اآلخر�ن إلى اإلساءة على أفرادهم الیهود یر�ي -1

 ِإَلى ِإلُهكَ  الرَّبُّ  ِ�كَ  َأَتى َمَتى() 4( التثن�ة سفر في ورد, الیهودي غیر مع الر�ا وجواز الجنسي

 َأَماَمَك، ِإلُهكَ  الرَّبُّ  َوَدَفَعُهمُ  َأَماِمَك، ِمنْ  َكِثیَرةً  ُشُعوً�ا َوَطَردَ  ِلَتْمَتِلَكَها، ِإَلْیَها َداِخلٌ  َأْنتَ  الَِّتي اَألْرضِ 

 الْبِنِه، ُتْعطِ  الَ  ْبَنَتكَ , ُتَصاِهْرُهمْ  َوالَ  َعَلْیِهْم، ُتْشِفقْ  َوالَ  َعْهًدا، َلُهمْ  َتْقَطعْ  الَ , ُهمْ ُتَحرِّمُ  َفِإنَّكَ  َوَضَرْ�َتُهْم،

 َعَلْ�ُكمْ  الرَّبِّ  َغَضبُ  َفَ�ْحَمى ُأْخَرى، آِلَهةً  َفَ�ْعُبدُ  َوَراِئي ِمنْ  اْبَنكَ  َیُردُّ  َألنَّهُ . الْبِنكَ  َتْأُخذْ  الَ  َوِ�نْتهُ 

ُرونَ  َمَذاِ�َحُهْم، َتْهِدُمونَ : ِبِهمْ  َتْفَعُلونَ  هَكَذا َولِكنْ , َسِر�ًعا ِلُكُكمْ َوُ�هْ  ُعونَ  َأْنَصاَبُهْم، َوُتَكسِّ  َوُتَقطِّ

                                                                                                                                                                      
 غیبو�ة, في وجعلهم الناس في للتحكم السحر أدوات لتصنع منه القد�مة الوثن�ة الطقوس في �ستعمل

related:worldconspiracy.freezoy.com. 

 .41, 39,38ص فؤاد سید الرفاعي, , الدول�ة النفوذ الیهودي في األجهزة اإلعالم�ة والمؤسسات) 1(
الس�طرة (مقال �عنوان  یوسف, خیر رمضان محمد ,19/8/1981) هذه اإلحصائ�ة نشرتها  صح�فة العرب القطر�ة في2(

 .م12/9/2014, موقع األلوكة , بتار�خ  )الیهود�ة على وسائل اإلعالم العالم�ة لز�اد أبو غن�مة
 مكتب  لغة الخطاب اإلعالمي االسرائیلي عوض, رفیق أحمد ,86,صاإلعالم االسرائیلي وراله منیر – السعدي غازي )3(

 .162ص ,م2006, البیرة – والدراسات الفكر�ة الشؤون 
 .6-1 الفقرة, السا�ع ) اإلصحاح1(
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 ال ألخ�ك ولكن بر�ا، تقرض لألجنبي()1( نفسه السفر في وورد) ِ�النَّارِ  َتَماِثیَلُهمْ  َوُتْحِرُقونَ  َسَواِرَ�ُهْم،

 ) .الرب ارككی� لكي بر�ا؛ تقرض

 النسیج ضرب بذلك قاصدین الروحي العنصر من خلت ماد�ة نظر�ات طرح في دورا الیهود لعب

 الیهودي النمساوي  الطبیب)2(فرو�د كنظر�ة, أخالق�ا األسرة انحالل �سهل مما وتفككه, األسري 

 عن نعاً ما األخالق اعت�ار وٕالى, اإلنسان �سلوك ر�طه خالل من الجنس ع�ادة إلى تدعو والتي

ورد في البروتكول  ,)3( نفس�ة واضطرا�ات عقد ذلك على فیترتب الجنسي اإلش�اع تحقیق

(ولقد خدعنا الجیل الناشئ من األممیین, وجعلناه فاسدا متعفنا �ما علمناه من م�ادئ )4(التاسع

ج مفیدة حصلنا على نتائونظر�ات معروف لدینا ز�فها التام, ولكن نحن أنفسنا الملقنون لها, ولقد 

خارقة من غیر تعدیل فعلي للقوانین السار�ة من قبل بل بتحر�فها في �ساطة و�وضع تفسیرات لها 

 لم �قصد إلیها مشرعوها).

 مختلف من األخرى  األمم وفي لدیهم األفراد لدى والجنس�ة الشهوان�ة الرغ�ات الیهود �غذي -3

 أج�ال فتنشأ, )5(للدعارة بیوت فتح وتشج�ع والزنا اإل�اح�ة تشر�ع طر�ق عن وذلك, األعمار

  معج�ة,  الیهود حب فیها رسخ,  الح�اة في وجودها حق�قة عن غائ�ة شهواتها في غارقة

 شعبنا( )6(الیهود حاخامات أحد �قول,  الیهود مقاومة في تفكر ال و�التالي, الغر��ة �الحضارة

 والفساد الكفر ف�عم الیهود�ة غیر المجتمعات في االنحالل نشجع أن علینا ولكن مؤمن محافظ

 وتوجیهها علیها الس�طرة علینا ف�سهل الشعوب مقومات أهم تعتبر التي المتینة الروا�ط وتضعف

                                                           
 .19, الفقرة23, اإلصحاح سفر التثن�ة) 2(
 یهودي، أصل من نمساوي  طبیب هو,  فرو�د وموشل س�غ�سموند الحق�قي واسمه,   م1856 سنة في  ولد: فرو�د )3(

 أسس الذي النمساوي  األعصاب طبیب وهو, النفسي التحلیل علم مؤسس �عتبر, حر ومفكر العصبي الطب بدراسة اختص
 الس�اسة موسوعة, الك�الي الوهابي عبد, م1939سنة في مات,  الحدیث النفس وعلم النفسي التحلیل مدرسة

 .540-538ص,3ج
 .868-866ص, والمذاهب واألحزاب األد�ان في الم�سرة الموسوعة, اإلسالمي للش�اب العالم�ة وةالند) 4(
 .147, صالخطر الیهودي بروتكوالت حكماء صهیون , العقاد محمود ) ع�اس5(
 
-هـ1398, الثان�ة الط�عة, بیروت – دمشق,  القلم دار,  التار�خ عبر الیهود مكاید, المیداني حبنكة الرحمن عبد)5(

 .347-344م,ص1978
 الفكر�ة األ�عاد في قراءة(أخالق�ًا؟ للمرأة الیهود ینظر كیف(  �عنوان مقال, الحمد خ�اب, ر�تشورون  الحاخام اسمه)6(

 .الفوائد صید موقع من), المرأة إفساد في  الیهود�َّة
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 �ق�مه وتمسك تعال�مه والتزم اإلسالم دین اعتنق كل من منه �سلم االنحراف وهذا ,)1()نر�د ك�فما

 .الزك�ة والنفس السو�ة الفطرة مع ومتناقض دنيء هو ما كل عن تترفع والتي السام�ة النبیلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الس�اس�ة الیهود�ة الشخص�ة: الرا�ع الفصل

 

 :و�شتمل على مطلبین عامتعر�ف  : األول الم�حث

 واصطالحا. لغة الس�اسة:  األول المطلب

 .الس�اس�ة الیهود�ة الشخص�ة معنى:  الثاني المطلب

 

 ثالثة مطالب: المائدة و�شتمل على سورة ل من خال  الیهود�ة الس�اسة معالم: الثاني الم�حث

                                                           
 .ق�اأخال األرض شعوب أحط هو بل وخداع تضلیل وهذا محافظ یهود شعب أن الحاخام یزعم) 1(
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 .الیهود عند القتل س�اسة: األول المطلب

 .األرض في واإلفساد الحروب س�اسة: الثاني المطلب

 .المسلمین ضد للنصارى  الیهود وال�ة: الثالث المطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعر�ف عامالم�حث األول : 

 : واصطالحا الس�اسة لغةالمطلب األول: 

 على الق�ام: والس�اسة. �ه قام: س�اسة األمر : من ساس �سوس س�اسة, وساسغةالس�اسة ل -أ

 هللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ   رضي هللا عنه َعنِ  هر�رة أبي عن , وفي الحدیث الشر�ف)1(�صلحه �ما الشيء

 نبي ال وٕانه نبي خلفه نبي هلك كلما األنب�اء تسوسهم إسرائیل بنو كانت : «َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْ�هِ 

 حقهم أعطوهم فاألول األول بب�عة )2(وافُ  قال: تأمرنا؟ فما قالوا. ف�كثرون  خلفاء وس�كون  �عدي

                                                           
 .108,ص6, جلسان العرب األنصاري, منظور ابن )1(

�اطلة,  الثاني و��عة بها الوفاء یجب صح�حة األول فب�عة خل�فة �عد الخل�فة بو�ع إذا أنه والمعنى �الوفاء أمر ُفوا: فعل (2)
 محمد: أحادیثه وأبوا�ه كت�ه هـ, رقم1379 بیروت، - المعرفة دار ,البخاري  صح�ح شرح ال�اري  فتحالعسقالني, ابن حجر, 
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 �فعل كما أمورهم تتولى أنب�اؤهم أي �سوسهم إسرائیل بنو كان )1(» استرعاهم عما سائلهم هللا فإن

 غیروا ما و�ز�ل أمرهم لهم �ق�م نب�ا لهم هللا �عث فساد فیهم ظهر إذا �الرع�ة, فكانوا والوالة األمراء

  .)2(التوراة أحكام من

: للس�اسة تعر�فات عدیدة, وذلك راجع إلى الزاو�ة التي یتناولها كل الس�اسة اصطالحا -ب

تخصص فهي في اإلسالم (استصالح الخلق بإرشادهم إلى الطر�ق المنجي في العاجل واآلجل 

ق�ادة والحكم وعلم الدولة أو السلطة وأوجه (فن ممارسة ال وفي علم الس�اسة )3(وتدبیر أمورهم)

التدبیر الحك�م والنظر الحصیف �جتماع تعرف (وفي علم اال ,)4(العالقة بین الحاكم والمحكوم)

في عاق�ة أمر ما والجهة التي تضع س�اسة خاصة بهدف معین ترت�ط بإطار للعمل التنفیذي 

وجد ما یرادفها في المعنى رآن الكر�م ولكن ی, وكلمة الس�اسة لم ترد في الق)5(لتحقیق هذا الهدف)

 ُمْلكاً  َوآَتْیَناُهمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  ِإْبَراِه�مَ  آلَ  آَتْیَنا َفَقدْ , قال عز وجل()6(التمكینو الحكمة, و , كالملك

نَّا َوَكَذِلكَ وقال عز وجل( )7()َعِظ�ماً  وقال عزو  )8()َ�َشاءُ  ْیثُ حَ  ِمْنَها َیَتَبوَّأُ  اْألَْرضِ  ِفي ِلُیوُسفَ  َمكَّ

 َأْنَزلَ  َما َ�ْعضِ  َعنْ  َ�ْفِتُنوكَ  َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  َتتَِّ�عْ  َوال للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َبْیَنُهمْ  اْحُكمْ  َوَأنِ جل(

 . )9()للااَُّ 

                                                                                                                                                                      
 بن العز�ز عبد: العالمة تعل�قات الخطیب, عل�ه الدین محب: ط�عه على وأشرف وصححه بإخراجه ال�اقي, وقام عبد فؤاد
 .497ص,6ج, �از بن هللا عبد

 رقم, إسرائیل بني عن ذكر ما �اب, األنب�اء أحادیث كتاب ,البخاري  صح�ح البخاري, إسماعیل بن ) محمد3(
 .)3455(الحدیث

 .497,ص6, ج, فتح ال�اري شرح صح�ح البخاري ابن حجر العسقالني) 4(
 الدر على المحتار رد ),هـ1252: ت( الحنفي الدمشقي عابدین العز�ز عبد بن عمر بن أمین محمد, عابدین ابن )3(

 بن حامد محمد ضيالقا ابن علي بن محمد ,15,ص4ج ,م1992 -هـ141, الثان�ة الط�عة, بیروت -الفكر دار ,المختار
. د: ومراجعة وٕاشراف تقد�م, والفنون  العلوم اصطالحات كشاف) هـ1158 �عد: ت( التهانوي  الحنفي الفاروقي صابر محّمد
, بیروت - ناشرون  لبنان الخالدي, مكت�ة هللا عبد. د: العر��ة إلى الفارسي النص دحروج, نقل علي. د: العجم, تحقیق رفیق

 .664,ص1ج
 .362,ص3, , ج موسوعة الس�اسة الك�الي, بالوها عبد)4(
- األولى بیروت, الط�عة -ناشرون  لبنان مكت�ة, جتماع�ةمعجم مصطلحات العلوم اال ,بدوي  زكي أحمد)5(

 .318صم,1993
 .21-19ص م,2007,الشروق  دار ,لدین والس�اسة تأصیل ورد شبهاتا ,یوسف ,القرضاوي )6(
 .54, آ�ة: ) سورة النساء7(
 .21, آ�ة:وسف) سورة ی8(
 .49, آ�ة : ) سورة المائدة9(
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عدة ) 1(دینه) على وأت�اعه بینت اآل�ات السا�قة أن هللا عز وجل رزق آل إبراه�م عل�ه السالم(أهله

, والملك ض�ط )3(أي جعلنا فیهم الملوك )2()َعِظ�ماً  ُمْلكاً  َوآَتْیَناُهمْ أمور كان منها الملك العظ�م (

س�اسة وكذلك األمر �النس�ة للتمكین فقد مكن هللا عز , وهذه )4(الشيء المتصرف ف�ه �الحكم

, وأمر )5(�أمره ونه�ه في أرض مصر وجعله ملكا یتصرف فیها عل�ه السالم وجل النبي یوسف

 هللا أنزله الذي الشرعي حكمهللا عز وجل نب�ه محمدًا صلى هللا عل�ه وسلم أن �حكم بین الیهود �ال

, أمورهم في وق�ادتهم ونهیهم وأمرهم الناس حكم �عني  والحكم فالملك, إذًا )6(هعل�عز وجل 

 الناس أمور إدارة هي إذاً  فالس�اسة لتمكین�ا إال یتأتى ال وهذا الدین�ة والدنیو�ة أمورهم على والق�ام

 اآلخر�ن. مع التعامل فنو  وتنظ�ما ورعا�ة حكما

 المطلب الثاني : معنى الشخص�ة الیهود�ة الس�اس�ة:

طر�قة إدارتهم لشؤونهم الخاصة �ما یخدم مصالحهم و ك�ف�ة  �هالحدیث عن س�اسة الیهود یراد 

, إال أن هذا ال�حث �عنى �عالقة الیهود مع م مخالفار سواء كان موافقا لهم أتعاملهم مع اآلخ

و�شمل  أ�ضا ال�حث عن أهداف الیهود الدنیو�ة من خالل  , وهم المسلمون تحدیدا مخالفیهم

ٕا�قاد ال�حث  ف�ما ینتهجونه من وسائل شتى في تحقیق مطامعهم , فهم �ستخدمون القتل  و 

, صناع القرار والمتنفذین منهموخصوصا و�حسنون كسب تعاطف الناس تجاه قضا�اهم  ,الحروب

محار�ة أال وهو  وعالقتهم �النصارى بین مد وجزر وتمدد وانكماش إال أنه یجمعهم  هدف واحد

 االسالم وأهله حتى یخلو لهم الجو وتنقاد لهم الحكومات والشعوب و�دین لهم العالم .

 أحداث جس�مة مرت بها حروب  ووراء ون الیهود عبر تار�خهم الطو�ل صناع فتن ومشعلوإ 

مع الیهود والممتد المسلمین , وخصوصا منذ بدء عصر تسامح األمة المسلمة بل ال�شر�ة جمعاء

ذلك من تعال�م توراتهم  , منطلقین في)7(عبر القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشر�ن

                                                           
 .480,ص8,ج, جامع الب�ان في تأو�ل آي القرآنالطبري  جر�ر ابن(1)
 .54سورة النساء, آ�ة:  (2)
 .296,ص2, جتفسیر القرآن العظ�م, كثیر ابن )(3
 .775ص, المفردات في غر�ب القرآن, األصفهاني الراغب) (4
 .454,ص2, جالتأو�ل وجوه في األقاو�ل وعیون  لتنز�لا حقائق عن الكشاف, الزمخشري  ) (5
 .234,ص, ت�سیر الكر�م المنان في تفسیر كالم الرحمنالسعدي الرحمن عبد )(6
 .9ص دمشق,,  بیروت اإلسالمي المكتب ,اإلسالم ألفعى الیهود�ة في معاقلا, التل هللا عبد)7(
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من الماضي  ومن األمثلة على ذلك ,ى غیر الیهود حتى �حكموا  العالم, للقضاء علوتلمودهم

 والحاضر:

 یهودي رجل ق�ام ذلك ومن, رضوان هللا علیهم أجمعین الصحا�ة زمن في الفتنة إحداث  -1

 وعلي عفان بن عثمان الجلیلین الصحابیین من كلٍ  زمن قالقل بإحداث, )1(س�أ بن هللا عبد یدعى

 الخل�فة إسقاط ة�ضرور  المتضمنة اآلثمة أفكاره بنشر قام حیث, رضي هللا عنهما طالب أبي بن

 له و�كیل المظالم، له و�ختلق االتهامات له ینتحل وأخذ عل�ه، الناس وأثار عنه هللا رضي عثمان

 وعلى عل�ه �الخروج ونادى �الظلم، واتهمه خالفته، في علنا �طعن وأخذ الخبیث األخطاء، في

 عن والنهي �المعروف األمر :هي المسلمین دىل حساسة أخرى  ناح�ة مظهرا األقال�م، في والته

والتي من خاللها بدأ بتشكیل جبهة معارضة ضد الصحابي الجلیل أمیر المؤمنین عثمان  المنكر

رضي هللا عنه, ومن �اب الحق�قة التار�خ�ة فإن كل ما قیل في حق عثمان رضي هللا عنه من 

فقد أخبره الرسول صلى , الس�ما وأنه من الم�شر�ن �الجنة )2(قبل الحاقدین عل�ه �اطل سندًا ومتناً 

 هللا عل�ه وسلم �أنه شهید و�أن له الجنة على بلوى 

 .)3(تصی�ه

                                                           
ا إلحداث قالقل بین المسلمین من خالل التنقل بین بلدانهم  )عبد هللا بن س�أ: رجل یهودي من أهل صنعاء  سعى جاهد1(

، ثم تنقل في �الد الحجاز، ثم ذهب إلى ال�صرة ، ثم إلى الكوفة، ثم إلى الشام وهو رضي هللا عنه فأسلم في أ�ام عثمان
م بین أهلها وما �حاول في كل بلد ینزل بها أن �ضل ضعاف األحالم، ولكنه لم �ستطع السبیل إلى ذلك، فأتى مصر فأقا

 بن بن محمد ابن جر�ر الطبري, ,فتئ یلفتهم عن أصول دینهم، و�ز�د لهم �ما یزخرفه من القول حتى وجد مرتعًا خصی�اً 
 صلة( والملوك وصلة تار�خ الطبري  الرسل تار�خ=  الطبري  , تار�خالطبري  جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثیر بن یز�د

, 99-98ص 5جهـ 1387 - الثان�ة: بیروت, الط�عة – التراث , دار)هـ369: رطبي (تالق سعد بن لعر�ب الطبري  تار�خ
, الهالكین الفرق  عن الناج�ة الفرقة وتمییز الدین في الت�صیر), هـ471: ت(المظفر  أبو  محمد بن األسفراییني, طاهر

  .109, صم1983 - هـ1403,األولى الط�عة, لبنان – الكتب عالم, الحوت یوسف كمال: تحقیق
كل االتهامات التي وجهت إلى عثمان رضي  العواصم من القواصمذكر القاضي أبو �كر العر�ي في كتا�ه الق�م الفر�د  (2)

 عطاءه ومنعه مسعود، وابن لعمار ضر�ه هللا عنه وأخذ بتفنیدها واحدة  تلو األخرى, ومن األمثلة على  ذلك قوله (وأما
 �شتغل أن ین�غي ال بوجوه،  العلماء ذلك عن اعتذر وقد. أبدا عاش ما أمعاءه تقف ولو مثله، إفك لعمار وضر�ه فزور،

 . 300-280الكبرى) وغیرها من األمثلة, ص وخصلته العظمى، حسنته فتلك القرآن جمع �اطل وأما على مبن�ة ألنها بها،
 رجل فجاء الحائط، �اب حفظ� وأمرني حائطا دخل وسلم عل�ه هللا صلى النبي أن عنه، هللا رضي موسى أبي ) عن(3

 ثم عمر، فإذا ،»�الجنة و�شره له ائذن: «فقال �ستأذن، آخر جاء ثم �كر أبو فإذا ،»�الجنة و�شره له ائذن: «�ستأذن, فقال
 بن ), محمد عفان بن عثمان ستصی�ه), فإذا بلوى  على �الجنة و�شره له (ائذن: قال ثم هنیهة فسكت �ستأذن آخر جاء
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 التنقل في ونشط ,)1(البیت أهل في الغلو و التش�ع أسس من أول هوكان عبد هللا بن س�أ أ�ضا و  

 آذاناً  ووجد استقر و�ها مصر إلى ثم الشام، إلى ثم والكوفة، وال�صرة الحجاز بلد؛ إلى بلد من

 وهذا رضي هللا عنه  علي في والغلو رضي هللا عنه  عثمان الخل�فة ضد سمومه لبثّ  صاغ�ة

لونه، الیهود �أن ظنال إلى یدعو أفكاره نشر في منه النشاط  انتقل بلد من طرد كلماكان  إذ �موِّ

لهم من إلى وأت�اعه هو تنقله في �حتاج أنه والشك نشاط، �كل آخر إلى  قدو  آراءهم، و�نشر �موِّ

 .)2(المزعوم إسالمه إثر الخل�فة بإسقاط ومطال�اً  اإلسالم، على �الغیرة متظاهراً  آراءه ینشر بدأ

  القول إلى دعا ثم  ,)3(رضي هللا عنه لعلي الوصا�ة إث�ات وٕالى البیت ألهل التش�ع إلى دعا ثم 

 

 .رضي هللا عنه علي �ألوه�ة القول إلى ثم )4(�الرجعة

 هدف في یلتقون  والنصارى  فهم, الصلیب�ة الحروب تأجیج في خطیرا  دورا الیهود  لعب -2

 الحادي القرن  آخر في الصلیب�ة الحروب جاءتو  , والمسلمین سالماإل ضرب وهو أال محدد

 ساحلي شر�ط علىو  المقدس بیت على �ستولوا أن فیها الصلیبیون  واستطاع ,)5(الم�الدي عشر

فهم كانوا ومازالوا  الصلیبیین وراء من كانوا الیهود أن الحروب هذه دراسة من �تضحو  ضیق,

                                                                                                                                                                      
 رقم, عنه هللا بن عفان أبي عمرو القرشي رضي عثمان مناقب �اب, المناقب كتاب, البخاري  صح�ح, ي البخار  إسماعیل
 .)3695(الحدیث

 .24-9هـ,ص1396, الثالثة الط�عة, �اكستان – السنة ترجمان إدارة ,والسنة الش�عةظهیر,  إلهي إحسان )3(

 .24, صالمصدر السابق)2(
عل�ا رضي هللا عنه هو الوصي �عد النبي صلى هللا عل�ه وسلم , أي الخل�فة وأن هللا ) من عقائد الش�عة الوص�ة: أي أن 3(

 الطبعة, والتوزیع للنشر ألفا ,مجمل عقائد الش�عة في میزان أهل السنة والجماعة, الحر�ي ممدوحهو الذي اختاره لذلك, 

 .112ص .2011-ھـ1432,األولى
,  وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول و�رجعة موته �عد الدن�ا إلى عنه هللا يرض  علي برجعة �قول س�أ ابن كان) الرجعة: 4(

 میزان في والش�عة الخوارج فكر الصالبي, محمد علي ,الزمان آخر في  الدن�ا إلى السالم عل�ه ع�سى رجوع على ق�اسا
 .280-279ص, 2008 - 1429القاهرة, – حزم ابن دار: الناشر, السنة أهل

  م2011-هـ1432, األولى الط�عة,  النفائس دار ,(حروب المشرق) تار�خ الحروب الصلیب�ة ل,سه طقوش, محمد )5(
 .32ص
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ن ورائه �عودون الى ن ستارا می, فاتخذوا الصلیبیدة الى بیت المقدس والس�طرة عل�ه�حلمون �العو 

   .)1(أرض أجدادهم

 لل�حر الشمالي الساحل على التجارة مراكز أغنى �مثلون  كانوا إذ لهم وسیلة المال الیهود اتخذ وقد

 الشرق  إلى التجاري  الطر�ق لفتح الصلیب �اسم المغامرة بهذه ل�قوموا الصلیبیین فساعدوا سطالمتو 

  .)2(فلسطین عبر

 األور�یین ضد یهودي رد فعل -المتمثلة بثماني حمالت و   -الصلیب�ة الحروب تلك كانت كما

 االحتكارات �كسر تقضى الكن�سة من فتوى  صدور �عد التجاري  بثأرهم لألخذ دفعا إلیها دفعوهم

 النقود من المالیین المس�ح�ة األقطار فبذلت ,�او أور  في الم�ادالتو  العملةو   التجارة في الیهود�ة

 فاحشا ثراء أثرى و  الحروب تلك وراء من كسب الذى لكن, و المقدسة الحرب هذه لخوض األرواحو 

  .)3(الیهود هم إنما

   الدولة �سقوط اإلسالم�ة الخالفة إسقاط على هودالی حرص : )4(العثمان�ة والخالفة الیهود-3

 إلى الدونمة اتجه وقد ,)5("الدونمة"عل�ه اسم أطلق والذین   یهود طر�ق عن ذلكالعثمان�ة و 

 مواالة على ) 6("الحمید عبد السلطان "حمل في فشلهم �عد ترك�ا في العثمان�ة الخالفة تحط�م

یهود�ة في فلسطین, من خالل یهودي رجل یدعى (ثیودر والمتمثل في إقامة دولة  هدفهم

                                                           
 .90, ص(الیهود�ة)مقارنة األد�ان, شلبي أحمد )1(
 .91, صالمصدر السابق )2(
 م,2005, غزة –اإلسالم�ة الجامعة, �حث ,أوضاع الیهود وموقفهم من الغزو الصلیبي ل�الد الشام شاهین, ر�اض )3(

 .6-5ص
إسالم�ة أسسها عثمان األول بن أرطغرل، واستمرت قائمة لما �قرب  خالفة) الخالفة العثمان�ة: أو الدولة العثمان�ة، هي 4(

, موجز التار�خ اإلسالمي العسیري, , أحمدم1923أكتو�ر  29م حتى 1299یولیو  27سنة، و�التحدید من  600من 
 .313ص

هود أظهروا اإلسالم وأ�طنوا الیهود�ة للكید للمسلمین، سكنوا منطقة الغرب من آس�ا ) الدونمة: هم جماعة من الی5(
الصغرى وأسهموا في تقو�ض الدولة العثمان�ة وٕالغاء الخالفة , عن طر�ق انقالب جماعة االتحاد والترقي  وال یزالون إلى 

 الندوة؛ ألنها هي وسائل الس�طرة على المجتمعات, لإلسالم، لهم براعة في مجاالت االقتصاد والثقافة واإلعالم ن اآلن �كیدو 
 .507, صالموسوعة الم�سرة في األد�ان والفرق والمذاهب اإلسالمي, للش�اب العالم�ة

م, ودام حكمه 1876م, وتولى الحكم عام 1842أحد سالطین آل عثمان, ولد عام  ) السلطان عبد الحمید الثاني:6(
واالهتمام  �أمور المسلمین ووال�اتهم, وقد ح�كت ضده مؤامرة عزل على إثرها من الحكم ثالثین سنة, تمیز �السیرة الحسنة 

 .811,810,ص4,جموسوعة الس�اسةالك�الي,  الوهاب عبد م,1918م, وكانت وفاته  سنة 1909سنة
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الذي حاول من خالل ز�اراته المتكررة لترك�ا إقناع السلطان عبد الحمید  من خالل  )1(هرتزل)

رئ�س تحر�ر بر�د الشرق بإقطاع فلسطین وطنا قوم�ا للیهود مقابل حل  )2(صد�قه (نیولنسكي)

 خطوات یتخذ ال أن ل،تز هر  صد�قك انصح( :رفض قائالً  المشاكل المال�ة للدولة العثمان�ة, ولكنه

 المقدسة، األراضي من واحد شبر عن أتنازل أن ستط�عأ ال ألني الموضوع، هذا حول جدیدة

 بدمائهم؛ ورووها األرض، هذه أجل من أسالفي قاتل وقد. شعبي ملك هي بل ملكي، ل�ست ألنها

 مقابل، بدون  فلسطین على الحصول الممكن من دولتي، مزقت إذا. یینهم�مال الیهود فل�حتفظ

 )3(ة)الح�ا قید على وأنا جثتي تشر�ح على أوافق ال ولكن جثتنا في أوالً  التمز�ق یبدأ أن لزم ولكن

 من للتخلص ترك�ا في) 4(الطوران�ة الدعوة إلى دعوا , كماعلى عزله ونجحوا في ذلك الیهود فعمل

 ) 6( "أتاتورك كمال مصطفى" منهم وكان )5(يالترقو  االتحاد" حزب وأنشأوا ,العر��ة اللغة و اإلسالم

  . )7(اإلسالم�ة الخالفة على القضاء في  الدور  أكبر  له كان  الذى

                                                           
تقر بها, م, عاش في النمسا واس1960ثیودرهرتزل: مؤسس الحركة الصهیون�ة الجدیدة, ولد �مدینة بودا�ست سنة  (1)

واشتغل �الصحافة, غلب عل�ه في البدا�ة الطا�ع المس�حي, ثم تهود نتیجة  معا�شته فترة معاداة السام�ة, عمل جاهدا لرسم 
معالم الصهیون�ة الجدیدة وجمع الیهود في دولة خاصة لهم , وألف �صدد ذلك كتا�ه المشهور الدولة الیهود�ة, مات سنة 

 .107,ص7, جالمصدر السابق م,1904
 لم أجد له ترجمة. (2)
, مصر اإلسالم�ة، والنشر التوز�ع دار ,الدولة العثمان�ة عوامل النهوض وأس�اب السقوط, محمد الصالبي, علي )(3

 .446-444م, ص 2001 - هـ 1421 األولى، الط�عة
ر م�الدي ، هدفت إلى ) الطوران�ة: هي حركة س�اس�ة قوم�ة ظهرت بین األتراك العثمانیین أواخر القرن التاسع عش4(

 موسوعة الس�اسة ,الك�الي عبد الوهابتوحید أبناء العرق التركي الذین ینتمون إلى لغة واحدة وثقافة واحدة, 
 .789,ص3ج
) حزب االتحاد والترقي: حركة س�اس�ة كانت توّجه مقدرات الدولة العثمان�ة وتدیر شؤونها منذ االنقالب الدستوري عام 5(

 المصدر السابق,م, 1918الدولة في الحرب العالم�ة األولى وتوق�ع معاهدة (مودروس) عام  م حتى هز�مة1908
 .81,ص2ج
م, قائد الحركة الترك�ة الوطن�ة في أعقاب الحرب العالم�ة األولى ،وأوقع  1881) مصطفى كمال أتاتورك: ولد في سنة 6(

،و�عد انسحاب قوات الحلفاء من األراضي الترك�ة جعل  م 1922الهز�مة على الیونانیین في الحرب الترك�ة الیونان�ة عام
, م1938عاصمته مدینة أنقرة ،وأسس جمهور�ة ترك�ا الحدیثة ،فألغى الخالفة اإلسالم�ة وأعلن علمان�ة الدولة, توفي سنة 

 .222, ص5, جالمصدر السابق
 دار, الیهود�ة الصهیون�ة لمود�ة, المخططات التالجندي أنور، 104-74, صاألفعى الیهود�ة ,التل هللا عبد)7(

 .104-96. ص م1977-هـ1397-الثان�ة الط�عة, االعتصام
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 العالمیتین الحر�ین في هاما دروا الیهود لعب: )1(والثان�ة األولى العالم�ة والحرب الیهود -4

 ضد الحرب أن اإلنجلیز إیهام في فنجحوا �طان�ا،بر  على س�طرتهم طر�ق عن والثان�ة األولى

 فخاضت األلمان�ة، المستعمرات اقتسام �عد و�خاصة العم�م �الخیر علیهم تعود أن بد ال ألمان�ا

�ا و أور  شملت دام�ة حرب في بر�طان�ا بزج الیهود �كتف ولم ,)2() م1914( عام الحرب بر�طان�ا

 األمر�كان من األلوف عشرات ذ�ح إلى أدى مما حربال في المتحدة �الوال�ات زجوا بل كلها،

 أداروا الذین الیهود لجیوب جم�عها ذهبت ال�الد داخل في الدوالرات من المالیین آالف وخسارة

 وصرفت ,)3(للیهود وعودهم تحقیق لهم لیتسنى الحلفاء انتصار یؤمن الذي �الشكل الحرب دّفة

 قتیل بین ال�شر�ة والخسائر دوالر، ملیون  ألف شر�نوع نیاثن الحرب هذه في قواتها على أمر�كا

 الثان�ة العالم�ة الحرب نار إلشعال یدبرون  الیهود أخذ ثم ,)4(شخص ملیون  وأر�عون  ستة وجر�ح

  ) 5(هتلر ضدألمان�ا, ومن ثم   ضد الدعائ�ة المعركة و�دأت

 لهم �ما الیهود واستطاع ومكرهم, وخبثهم �شاعتهم �سبب للیهود عداءها التي أظهرت )6(والناز�ة

 یهدد مفترساً  وحشاً  الناز�ة �صوروا أن وأمر�كا أور�ا صحافة على تامة وس�طرة خطیر نفوذ من

 المتحدة، والوال�ات وفرنسا بر�طان�ا حكومات على الكامل نفوذهم الیهود واستغل وأمر�كا, أور�ا

 الغر��ة أور�ا على المقاطعة قوانین وفرضوا ألمان�ا على االقتصاد�ة الحرب األمر �ادئ في وأعلنوا

 أنها صراحة الیهود صحف وأعلنت عسكر�ًا، لتدمیرها تمهیداً  ألمان�ا خنق �قصد المتحدة والوال�ات
                                                           

 م1918 عام من نوفمبر 11 في وانتهت  م1914 یولیو 28 في األورو��ة القوى  بین نشبت:  األولى العالم�ة الحرب(1)
 واندلعت,  التحالف وقوات المحور دول ماوه العالم دول معظم شكال اثنین حلفین بین نشبت: الثان�ة العالم�ة والحرب, 

 موسوعة الك�الي الوهاب عبد م،1945 سبتمبر من الثاني في وانتهى أورو�ا في م1939 سبتمبر من األول في الحرب
 .201,198ص,2ج, الس�اسة

 - هـ1402, ن�ةالثا الط�عة, العر�ي الكتاب دار  , شرح وتعلیق  خیر هللا طلفاح,الیهود وراء كل جر�مة كار, ول�م )2(
 .171. صم1982

 .29ص, األفعى الیهود�ةعبد هللا التل, ) 3(
 .34-33ص ,األفعى الیهود�ة, عبد هللا التل )4(
 النازي, حكم الحزب �اسم الوطني االشتراكي األلماني العمال لحزب زع�ما  م, وكان1889زع�م ألماني ولد سنة  ) هتلر:5(

 م  منتحرا, عبد1945, مات عام  الدولة مستشار منصب شغل حیث م 1945- م1933 عامي بین ما الفترة في ألمان�ا
 .65,63,ص7, جموسوعة الس�اسة ,الك�الي الوهاب

) الناز�ة: هي اختصار للحروف األولى من ع�ارة (حزب العمل االشتراكي األلماني)، وقد نشأ هذا الحزب كردِّ فعل 6(
الحرب العالم�ة األولى، كي یواجه الفساد االقتصادي، وُ�وحد العمال، و�عید  لألزمات التي واجهت ألمان�ا �عد هز�متها في

, مقال �عنوان ( حرب كامل العز�ز عبد الكبر�اء الوطني أللمان�ا، وقد التحق �ه هتلر، وتدرج ف�ه، حتى صار زع�مًا له،
 , بدون تار�خ.من موقع صید الفوائدسهم), أاألفكار بین �أس األمر�كان و�
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 الحرب أن صراحة أعلنوا كما السلطة ف�ه تسلم الذي األول الیوم منذ هتلر على الحرب أعلنت

 من المتحدة الوال�ات ودفعت, الیهود�ة أسس عن الدفاع أجل من ُتعلن أن بد ال الثان�ة العالم�ة

  . )1(دوالر ملیون  ألف 350 الحرب هذه في الیهود عیون  سواد أجل

 نستغرب ال لذا الجدید، �األمر ل�س الیهود لصالح الدوالرات من المالیین آلالف أمر�كا ضخ إن

 إسرائیل. لدعم میزانیتها من جزءاً  المتحدة الوال�ات خصصت لو

 

 

 

 الس�اسة الیهود�ة من خالل سورة المائدةالثاني : معالم الم�حث 

 , تجاه المسلمینوفسادهم لقد كشفت سورت المائدة عن معالم أساس�ة تتعلق �س�اسة الیهود 

, وأظهرت حق�قة العالقة بین الیهود والنصارى وأن �عضهم عموماً ال�شر�ة  وتجاه , خصوصا

 .ت التي تدور حول هذه المعاني أول�اء �عض, وسنبین ذلك من خالل عرض اآل�ا

 :  الیهود عند القتل المطلب األول : س�اسة

 ِفي َفَسادٍ  َأوْ  َنْفسٍ  ِ�َغْیرِ  َنْفًسا َقَتلَ  َمنْ  َأنَّهُ  ِإْسَراِئیلَ  َبِني َعَلى َكَتْبَنا َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ قال عز وجل(

 ُرُسُلَنا َجاَءْتُهمْ  َوَلَقدْ  َجِم�ًعا النَّاَس  َأْحَ�ا َفَكَأنََّما َ�اَهاَأحْ  َوَمنْ  َجِم�ًعا النَّاَس  َقَتلَ  َفَكَأنََّما اْألَْرضِ 

َناتِ    . )2()َلُمْسِرُفونَ  اْألَْرضِ  ِفي َذِلكَ  َ�ْعدَ  ِمْنُهمْ  َكِثیًرا ِإنَّ  ُثمَّ  ِ�اْلَبیِّ

, والتي تضمنت الحدیث عن  أول عمل�ة قتل في )3(دمآ�عد أن قص هللا عز وجل قصة ابني 

 �خ حیث قتل األخ أخاه , بین هللا عز وجل أنه شرع لبني اسرائیل وأعلمهم أنه من قتل نفسا التار 

 قتل فكأنما ، جنا�ة وال سبب �ال قتلها واستحل األرض، في فساد أو قصاص، من سبب �غیر

 ذلك، واعتقد قتلها حرم: أي)  أح�اها ومن(  ونفس، نفس بین عنده فرق  ال ألنه; جم�عا الناس

                                                           
 .235-234ص جزائرلي سعید ترجمة,  الشطرنج رقعة على أحجاركار,  غاي , ول�ام34,32,ص فعى الیهود�ةاأل)1(
 .32, آ�ة:) سورة المائدة2(
 .من الفصل األول من هذه الدراسة 8صانظر ) 3(
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 الع�ارة ومعنى)  جم�عا الناس أح�ا فكأنما: (  قال ولهذا;  االعت�ار بهذا منه كلهم الناس مسل فقد

 كتبنا آخر �سبب ال وعدوانا، ظلما األخو�ن هذین أحد أحله الذي والقتل الجرم ذلك �سبب أنه

 َقَتلتها نفس �غیر مؤمنة نفًسا قتل منأي( حكمنا  )1(وكیت كیت إسرائیل بني على وفرضنا

 المؤمنین وحرب ورسوله هللا �حرب األرض، في فساد �غیر أو ِقصاًصا والقتل بها الَقَود ستحقتفا

 الناس سِلمَ  منو  ,ثناؤه جل هللا من العقو�ة عظ�م من استوجب ف�ما جم�ًعا الناس قتل فكأنما فیها

لمقصود من التشب�ه , وا)2()جم�ًعا الناس أح�ا فكأنما منهم قتله في هللا أذن ف�ما إال إ�اهم، قتله من

تهو�ل القتل, ألن الداعي إل�ه هو أمر نفساني ممزوج �الرغ�ة في االنتقام وال �ست�عد أن تطال 

تلك الرغ�ة الش�طان�ة نفوسا أخرى , فلذلك اعتبرت اآل�ة أن قاتل النفس الواحدة �غیر حق اقترفته 

 .)3(كأنه قتل الناس جم�عا

; وللعرب وسلم عل�ه هللا صلى للنبي الیهود حسد شدة من كان وهذا التخص�ص ببني إسرائیل لما

 ، ال�غي في إسرافهم من كان و�ما ، قبل من كتا�ه في ذلك عز وجل هللا بین كما فیهم، �عث ألنه

 بل فقط النفس قتل فبنو إسرائیل لم یجترئوا على ,)4(حق �غیر  السالم علیهم لألنب�اء قتلهم ومنه

 فقد التخص�ص، كان ولذلك الّنبوة، رسالة تحمل التي النفس وهي د�ة،الها النفس قتل على اجترأوا

 تطب�ق�ة كنماذج �أتون علیهم السالم  األنب�اء ألن التطب�قي؛ المنهج لهم حملوا الذین همءأنب�ا قتلوا

 كتب (ولقد)6(قال سید قطب )5(عز وجل هللا منهج تطبیق حق�قة إلى الناس یلِفتوا حتى للمناهج

 �مثلون  الذین; الكتاب أهل هم - الحین ذلك في - كانوا ألنهم; إسرائیل بني على بدأالم ذلك هللا

 تجاوزوا إسرائیلي بن ولكن التواء وال تحر�ف �ال التوراة شر�عة بینهم أقاموا ما"  اإلسالم دار"

 هللا صلى - هللا رسول عهد على , وكانوا الواضحة �البینات الرسل جاءتهم �عدما شر�عتهم, حدود

                                                           
ة عن كنا�ة وهي , وكیت كیت:288, ص6, , جتفسیر المنار رضا, رشید محمد )1( سیبو�ه,  حكاها اُألْحدوثة َأو الِقصَّ

 .82,ص2, جلسان العرب, منظور ابن
-92, ص3, جتفسیر القرآن العظ�م, كثیر ,ابن241,ص10, ججامع الب�ان في تأو�ل آي القرآن, الطبري  جر�ر ابن(2)
94. 
 .178,ص69, جالتحر�ر والتنو�ر, عاشور ) ابن(3
 .288,ص6ج, تفسیر المنار ,رضا رشید محمد )4(
: قال إسرائیل؟ لبني كانت كما لنا هي: سعید أ�ا �ا: للحسن قلت علي بن سل�مان (قال ز�لتفسیر معالم التنورد في  )5(

 تفسیر, الشعراوي  ,47,ص3دمائنا) ال�غوي, ج من هللا على أكرم إسرائیل بني دماء كانت ما غیره إله ال والذي إي
 . 126,ص4ج التفسیر الوس�ط,, طنطاوي  ,3086,ص5ج ,الشعراوي 

 .878,ص2ج ,ل القرآنفي ظال سید قطب,) 6(
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 علیهم �سجل والقرآن. شر�عتهم لحدود المتجاوزون  المسرفون  فیهم �كثر یزالون  وما - وسلم عل�ه

عز  على هللا حجتهم انقطاع كذلك علیهم و�سجل, عذر �غیر; واالعتداء والتجاوز اإلسراف هذا

قال عز وجل في ختام اآل�ة  فقد : لهم شر�عتهم و�ب�ان إلیهم، الرسل �مجيء وسقوطها وجل

 وهل ) 1()لمسرفون  األرض في ذلك �عد منهم كثیرا إن ثم �البینات رسلنا جاءتهم ولقد (ا�قةالس

 �اإلهمال؟). أو �التغییر ، شر�عته على والتعدي;  هللا حدود تجاوز من أشد إسراف من

, مكتو�ا األنفس قتل في علیهم الوعید نزل أمة أول وهذا التخص�ص ببني إسرائیل أ�ضا ألنهم

 من كثیرا قتلوا فقد للمصلحین، وقتال للدماء، سفكا الناس أكثر وألنهم مطلقا، قوال ذلك قبل وكان

 َ�ْكُفُرونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ قال عز وجل ( ،)2(والناصحین المرشدین أكثر قتلوا كما ،علیهم السالم األنب�اء

ْرُهمْ  النَّاسِ  ِمنَ  ِ�اْلِقْسطِ  َ�ْأُمُرونَ  الَِّذینَ  َوَ�ْقُتُلونَ  َحقٍّ  ِ�َغْیرِ  النَِّبیِّینَ  َوَ�ْقُتُلونَ  للااَِّ  ِ�َآَ�اتِ   ِ�َعَذابٍ  َفَ�شِّ

 العدالة إلى الناس یرشدون  الذین الحكماء أي الناس من �القسط �أمرون  �الذین والمراد )3()َأِل�مٍ 

 مرت�ة تلي واإلرشاد الهدا�ة في ومرتبتهم وقوامها، الفضائل روح و�جعلونها شيء، كل في العامة

   .)4(, وأثرهم في ذلك یلي أثرهمنب�اءاأل

وقد وردت في ذلك نصوص  , لدیهم القتل عند الیهود منشؤها من مصادرهم المقدسة س�اسةإن 

 . في التوراة والتلمود

 من وملعون  برخاء، الرب عمل �عمل من (ملعون )5(إرم�ا سفر في جاء  -أوال: من التوراة: أ

 الدم). عن س�فه �منع

 طفل من امرأة و رجل من -أي قتلوا  – المدینة في ما كل حرموا (و )6(�شوع سفر ورد في -ب

 السیف). �حد الحمیر و الغنم و ال�قر حتى شیخ و

                                                           
 .32, آ�ة: ) سورة المائدة1(
 .126,ص4, ج, التفسیر الوس�ططنطاوي  )2(
  .21, آ�ة: ) سورة آل عمران3(
 .216,ص3, جتفسیر المنار, رضا رشید محمد )4(
 . 10, الفقرة 48) اإلصحاح 5(
 .20,الفقرة6) اإلصحاح6(
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, السیف �حد ذكورها جم�ع فاضرب یدك إلى إلهك الرب دفعها (إذا)1(التثن�ة سفر في وجاء -ج

 غن�مة وتأكل لنفسك، فتغتنمها ا،غن�مته كل المدینة، في ما وكل والبهائم واألطفال النساء وأما

 مدن من ل�ست التي جدا منك ال�عیدة المدن بجم�ع تفعل إلهك, هكذا الرب أعطاك التي أعدائك

 نسمة منها تستبق فال نصی�ا إلهك الرب �عط�ك التي الشعوب هؤالء مدن هنا, وأما األمم هؤالء

ُمَها ما، بل  وتحرمها السیف، �حد المدینة تلك سكان تضرب , وورد أ�ضا  (فضر�ا)َتْحِر�ًما ُتَحرِّ

  . )2(السیف ) �حد بهائمها مع فیها ما �كل

 تعف وال له ما كل وحرموا عمالیق، واضرب اذهب (فاآلن)3(األول صموئیل سفر في وجاء -د

 وحمارا). جمال وغنما، �قرا ورض�عا، طفال وامرأة، رجال اقتل بل عنهم

اة تغذي الشخص�ة الیهود�ة �عقیدة قتل اآلخر خصوصا إذا السا�قة أن التور  یتضح من النقوالت

كان مسلما , وال تفرق بین كبیر وصغیر وطفل ورض�ع , فالمهم في العقل�ة الیهود�ة الوصول 

 إلى المصالح �أي وسیلة حتى ولو على حساب ال�شر�ة.

ود وتعتبر لقد نادت نصوص عدیدة من التلمود �ضرورة قتل المخالف للیهثان�ا: من التلمود: 

 , فمن ذلك:قر�انا یتقرب �ه إلى هللا عز وجلذلك 

 .)4(األجانب) بین من الصالح (حطِّم -أ

 . )5(قتله) یجب الغو�م( غیر الیهود) أفضل (حتى -ب

  . )6(مقبولة) أضح�ة هللا إلى �قدم بل إثما، �قترف ال مس�ح�ا �قتل الذي (الیهودي-ج

, وهذا دلیل على مدى ترسخ عقیدة القتل في م ومس�حيبین مسل فالیهود ال �فرقون في القتل 

 أذهانهم ودورها في تحقیق مصالحهم.

                                                           
 .17-13, الفقرة 20) اإلصحاح 1(
 .13ة, الفقر 15) اإلصحاح2(
    .  15 , الفقرة3) اإلصحاح 3(
, من موقع مركز بیت المقدس للدراسات التوث�ق�ة, مقال �عنوان (قتل األطفال عقیدة یهود�ة) عملة, آل عا�ش جهاد )4(

 .م8/6/2015بتار�خ 
 .) المصدر السابق5(
 .) المصدر السابق6(
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 القتل:  س�اسةحاخامات الیهود الیوم وموقفهم من 

قتل المسلمین وخصوصا الدور ال�ارز في تشج�ع أفراد الیهود على  لحاخامات الیهود

 , ومن ذلك:همتصر�حات عدیدة  على لسان ك�ار  , وصدرت في ذلكالفلسطینیین

 نر�د شدیًدا، أو قو��ا یهود��ا ش�اً�ا :(نر�د)1(شابیر قال الحاخام األكبر للك�ان الیهودي إبراهام -أ

 منازعتنا یر�دون  الذین المسلمین، من األرض تطهیر هي الوحیدة رسالته أن یدرك یهود��ا ش�اً�ا

 نتخلَّص أن یجب األرض، منَ  ثهماجتثا على قادرون  أنكم لهم تثبتوا أن یجب الم�عاد، أرض في

  . )2(والجراث�م) الم�كرو�ات من التخلص یتم كما منهم

 األذان ارتفاع استمر إذا: الجدد المجندین من عدد أمام :()3(بیر�تس إسحاق" الحاخام قال  -ب

ُثوا فال  والر�اط، وعمان القاهرة في مرات خمس یوم كل للصالة المسلمین یدعو الذي  نع َتَتَحدَّ

 وعدم الحدیث عن السالم �عني الدعوة إلى استخدام  أمر آخر وهو القتل. ,)4()السالم

وهذا ,)6()سامة أفاعٍ  إنهم الثعابین، من أسوأ إنهم :العرب عن)5("یوسف عوفاد�ا" قال الحاخام-ج

  تحر�ض ضمني على القتل.

 اإلبراه�مي المسجد جزرةم منفِّذ ,)1( "شتاین جولد �اروخ" �المجرم" بورج" الحاخام أشاد  -د

 ومنَ  هلل، تقد�ٌس  شتاین جولد �اروخ �ه قام ما (إن: �قوله �الخلیل )2(م1994 رمضان �منتصف

 .)3()الدین�ة الیهود�ة الواج�ات

                                                           
 لم أجد له ترجمة. (1)

 م7/3/2009), من موقع ش�كة األلوكة , بتار�خ القتل عند الیهود عنوان (عقیدة�مقال  ,ز�نو محمد علي)2(
م، واستقر سنة 1953المغرب, وجاء إلى فلسطین  سنة  –) الب�ضاء الدار( م في1935في سنة  إسحاق بیرت�س: ولد(3) 

 ةالصناع وز�ر نائب النقب, عضو في حزب الل�كود, شغل مناصب عدة منها منصب في د�مونا مدینة في م 1963
مدار المركز الفلسطیني م, وهو متنقل بین عدة أحزاب صهیون�ة, موقع  1978 - م1977 عامي والس�احة والتجارة

 .للدراسات اإلسرائیل�ة
 م7/3/2009من موقع ش�كة األلوكة , بتار�خ  عنوان (عقیدة القتل عند الیهود),�مقال ) 4(
لمود, و�عد الحاخام األكبر السابق للیهود السفارد�م في , وهو �احث في التم1920) عوفاد�ا یوسف: ولد في سنة 5(

إسرائیل، وهو أ�ضا الزع�م الروحي لحزب شاس الس�اسي الممثل في الكن�ست اإلسرائیلي. �حظي �التبجیل، وخاصة في 
وكالة  ,دین�ةمجتمعات السفارد�م  والمزراحیین, �عتبره الكثیرون أهم شخص�ة دین�ة في الجیل الحالي، وهو مصدر الُفت�ا ال

 .م7/10/2013معا, بتار�خ
 .م7/3/2009) مقال �عنوان (عقیدة القتل عند الیهود), علي محمد ز�نو, من موقع ش�كة األلوكة , بتار�خ 6(
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ومن الملفت للنظر صدور فتوى جدیدة بتوق�ع مائة حاخام یهودي مضمونها تحر�م دخول المسجد 

, وهذا إن )4(�ات جهاد�ة ضدهم من قبل الفلسطینییناألقصى على الیهود خوفا من صدور عمل

 وعدم قدرتهم على قتالهم.  دل یدل على ارت�اكهم ومدى جبنهم من المسلمین

 الیهود وٕا�قاد الحروب والسعي في الفساد في األرض :المطلب الثاني: 

 للااَُّ  َأْطَفَأَها ِلْلَحْرِب  َناًرا َأْوَقُدوا اْلِقَ�اَمِة ُكلََّما َیْوِم ِإَلى َواْلَ�ْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْیَنُهمُ  َوَأْلَقْیَناقال عز وجل(

  .)5()اْلُمْفِسِدینَ  ُ�ِحبُّ  َال  َوللااَُّ  َفَساًدا اْألَْرضِ  ِفي َوَ�ْسَعْونَ 

 لقد بینت هذه اآل�ة حق�قتین مهمتین  من حقائق الس�اسة الیهود�ة ومعلمین  من معالمها, وهما:

 تشیر اآل�ة إلىللااَُّ),  َأْطَفَأَها ِلْلَحْرِب  َناًرا َأْوَقُدوا (ُكلََّماقال عز وجلروب: األولى : إ�قاد الح

من عند لتثبیت وجودهم والحفاظ على جنسهم , والعمل على زعزعة األ وسیلة من وسائل الیهود

 �ظاهر عمال ،)6(وهي إما أنها عامة, المسلمین وٕاحداث القالقل, وهذه الوسیلة هي إ�قاد الحروب

 هللا شتته ناوأهم، من مناهضة فأرادوا واستوى، فاستقام شيء على أمرهم جمع , والمعنى كلمااللفظ

 ولم وقهروا غلبوا أحد محار�ة أرادوا أو كلما )7(ن�اتهم وُخْبثِ  فعالهم لسوء وأفسده، علیهمعز وجل 

ید لرسول هللا صلى هللا �الكأو أن المعنى في اآل�ة خاص ,)8(قط أحد على للااَّ  من نصر لهم �قم

                                                                                                                                                                      
لعائلة یهود�ة أرثوذكس�ة متشددة , وتعلم فیها الدین  (بنیو�ورك) م في حي بروكلین 1956) �اروخ جولدشتاین: ولد في1(

عاطفا مع الت�ار المتشدد للصهیون�ة الدین�ة, هاجر إلى إسرائیل وعمل في ج�شها كطبیب ومن ثم والطب, كان مت
�اروخ  (قام م1994فبرایر  25لغیر الیهود وحتى لو كانوا یخدمون في الج�ش, وفي  لمداوتهعرف عنه رفضه  ,كاحت�اطي

أثناء أدائهم لصالة فجر الجمعة في منتصف بإطالق النار بواسطة سالح آلي على المصلین في المسجد اإلبراه�مي ) 
 .www.nablustv.net شهر رمضان, واستطاع المصلون قتله �عد ضر�ه �طفا�ة حر�ق,

م الموافق  1994/ 25/2) تعد مجزرة المسجد اإلبراه�مي من أ�شع جرائم االحتالل في القرن العشر�ن, وقد حدثت في 2(
نوان, الخلیل تحیي مجزرة المسجد ع, مقال �300وعدد الجرحى ما�قارب29, وقد بلغ عدد الشهداء فیها ـه15/9/1414

 .م3/8/2012المركز الفلسطیني لإلعالم , , 18االبراه�مي في ذكراها الـ 
 .م7/3/2009, بتار�خ  , من موقع ش�كة األلوكة)عنوان (عقیدة القتل عند الیهود�مقال ) 3(

 م.22/10/2015القدس المحتلة , تار�خ -نت -موقع الرسالة (4)
 .64, آ�ة:) سورة المائدة5(
 .379,ص6, ,جالمنارتفسیر رضا,  رشید محمد )6(
 .458,ص10, جالقرآن آي جامع الب�ان في تأو�ل, الطبري  جر�ر ابن )7(
 .657,ص1, جالكشاف عن حقائق وغوامض التنز�ل, الزمخشري  )8(
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 بها �حار�ونك أمورا أبرموا وكلما بها، �كیدونك أس�ا�ا عقدوا (كلما)1(عل�ه وسلم قال ابن كثیر

عموم هو األظهر أخذا ولعل القول �ال بهم) السیئ مكرهم و�حیق ، علیهم كیدهم و�رد هللا ی�طلها

 .)2(�ظاهر اللفظ

 نار �سمونها نارا على جبل أو ر�وة  أوقدوا غیرهم على �اإلغارة حر�ا أرادوا وكان العرب إذا

 مذا�ح من عل�ه تشتمل و�ما ذاتها في عندهم , فالحروب مشهورة نیران إحدى وهي الحرب ،

 .)3(ومصائبها أخطارها في المستعرة النار تش�ه �شر�ة

 ا�حةمص عن وٕاحجامهم عنها، ارتدادهم وسرعةُ  انهزاُمهم أو عزمهم انحالل حال وجل عز وشّ�ه

والتعبیر �اإلطفاء إشارة إلى  القضاء التام على  ,)4( أوقدها اّلتي ناره انطفأت من �حال أعدائهم،

 كل  كید �صدر منهم أو على كل حرب �قفون وراءها و�فتعلون أس�ابها.

 والنهب �األمن، هي لفظ عام فتشمل اإلخاللبل  للقتال، مرادفا ول�س السلم، ضدوالحرب 

 ألن األصل في معنى كلمة الحرب  )5(�القتال واإلغراء الفتن، تهییج و قتل، ر�غی ولو والسلب،

وسبب تهیئة أس�ابها من قبل الیهود ما �كنونه من حسد لرسول اإلسالم  )6(التعدي وسلب المال

 اْلِكَتاِب  َأْهلِ  مِّنْ  َكِثیرٌ  َودَّ قال عز وجل( )7(صلى هللا عل�ه وسلم ولإلسالم وأهله في كل حین وآن

وَنُكم َلوْ  اراً  ِإ�َماِنُكمْ  َ�ْعدِ  مِّن َیُردُّ نْ  َحَسداً  ُكفَّ وود أي  )8()اْلَحقُّ  َلُهمُ  َتَبیَّنَ  َما َ�ْعدِ  مِّن َأنُفِسِهم ِعندِ  مِّ

 .)9(تمنى فالیهود یتمنون أن یردوا المؤمنین عن إ�مانهم حسدًا من�عثًا من أصل نفوسهم 

, وال یرضون معات المسلمین وخصوصا �الد الشامتأن �سود األمن في مجالیهود ال �حب و  

, وأن الشر�عة ق في هذا الوجود إال هللا عز وجل�س�ادة العقیدة الحقة التي تقرر أن ال معبود �ح

                                                           
 .134,ص3, جتفسیر القرآن العظ�م, كثیر ابن)1(
 .379,ص6, جنارتفسیر الم) 2(
 219,ص4, جالوس�ط التفسیر طنطاوي,,349,ص, 3, جروح المعاني في تفسیر القرآن والس�ع المثاني, األلوسي)3(
 .251,ص6, جلتحر�ر والتنو�را, عاشور ابن )4(
 .379,ص6, ج,تفسیر المنار رضا رشید محمد )5(

وحر�ب) ابن  محروب فهو ماله أخذ إذا �حر�ه هحر� ماله الرجل �سلب أن �التحر�ك (والحربلسان العربورد في  (6)
 .302,ص1منظور, ج

 .379,ص6, جتفسیر المنار )7(
 .109سورة ال�قرة, آ�ة: (8)
 .177,ص1, جالكشاف عن غوامض التنز�ل وعیون األقاو�ل ,الزمخشري  (9)



156 
 

, فالیهود حر�صون ول هللا محمد صلى هللا عل�ه وسلمالتي ین�غي أن تسود هي ما جاء بها رس

ي تتناقض مع الشر�عة الخاتمة وال تتوافق مع المثل العل�ا على س�ادة تعال�م التوراة والتلمود, والت

 والق�م اإلنسان�ة واألخالق الحمیدة وال الفطرة السو�ة.

 والخبث والمكر السعي وتجّدد المحاولة، وتكرار الرغ�ة، �فید استمرار »كلما«إن التعبیر ب

 لها �قدم وٕانما �حترق، ال هایوقد والذي نارها، و�شعلون  الحروب، یوقدون  والیهود ،للحرب واإل�قاد

 الخسارة وٕانما یذكر، ما الحروب في الضحا�ا من یخسرون  ال یهود فإن هللا وصدق فقط، الوقود

  . )1(ووجودها وأموالها ومواردها الشعوب تلك أبناء هم والوقود الساذجة، للشعوب

 :نماذج من إ�قاد الیهود للحروب  قد�ما وحدیثا

المدینة المنورة قام ا هاجر النبي محمد صلى هللا عل�ه وسلم إلى عندمفي عصر النبوة :  -1

والذي كان من بنوده عدم مناصرة الیهود  )2(, كان منها أن عقد میثاقا مع ق�ائل الیهود�عدة أعمال

للمشركین في حر�هم ضد الرسول محمد صلى هللا عل�ه وسلم وأصحا�ه , إال أن الیهود بدأ 

والحسد المكنون في صدورهم تجاه اإلسالم ونبي اإلسالم محمد صلى یتحرك فیهم الحقد الدفین 

بنو  -2 بنو قینقاع  -1: هم ثالث  ق�ائل, وكانوا  عل�ه وسلم, فنقضوا المیثاق مرة تلو مرةهللا

ون معه  كید وحرب كل م, فواجه الرسول صلى هللا عل�ه وسلم والمسلبنو قر�ظة -3النضیر, 

 قبیلة على حدة . 

, فلقد ساءهم انتصار المسلمین على )3(أولى هذه الق�ائل نقضا للعهد قبیلة بنو قینقاع  ولقد كانت

والمسلمین   ,المشركین في غزوة بدر الكبرى, وظهر حقدهم على الرسول صلى هللا عل�ه وسلم

و�تحرشون وأخذوا یتعرضون لهم �السخر�ة, و�ؤذون كل من یرد من المسلمین على سوقهم 

                                                           
 .252,  صالشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م, الخالدي صالح )1(
 كافراً  ینصر وال كافر، في مؤمناً  مؤمن �قتل ال -1, مثل حادیث الصح�حة وقد تضمن عدة بنودأل) ثبت هذا المیثاق �ا2(

 ینفقون  الیهود وٕان -3علیهم,  متناصر وال مظلومین غیر واألسوة، النصر له فإن یهود من ت�عنا من وٕانه -2مؤمن, على
 للط�اعة المعرفة , دارعرض وقائع وتحلیل أحداث السیرة النبو�ة, الصالبي محار�ین, علي محمد داموا ما المؤمنین مع

 .493-492,ص1مج 2008 - هـ 1429 السا�عة،: لبنان, الط�عة – بیروت والتوز�ع، والنشر
) بنو قینقاع: كانوا �سكنون داخل المدینة ـ في حي �اسمهم ـ وكانوا صاغة وحدادین وصناع الظروف واألواني، وألجل 3(

كل رجل منهم آالت الحرب، وكان عدد المقاتلین فیهم س�عمائة، وكانوا أشجع یهود المدینة، هذه الحرف كانت قد توفرت ل
 .215, ص, الرحیق المختومالم�اركفوري وكانوا أول من نكث العهد والمیثاق من الیهود, 
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تى تفاقم أمرهم واشتد أذاهم , فما كان من الرسول صلى هللا عل�ه وسلم إال أن , ح)1(�المسلمات

, فعن ابن ع�اس رضي هللا �فعلون جمعهم ووقف فیهم ناصحا ومرشدا ومحذرا من عاق�ة ما 

 الیهود جمع المدینة وقدم بدر، یوم قر�شاً  وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول أصاب لما :عنهما قال

 .)قر�شاً  أصاب ما مثل �صی�كم أن قبل أسلموا یهود، معشر �ا( :فقال .قاعقین بني سوق  في

 إنك القتال، �عرفون  ال أغماراً  كانوا قر�ش من نفراً  قتلت أنك نفسك من �غرنك ال محمد، �ا :قالوا

 َسُتْغَلُبونَ  َكَفُرواْ  ِذینَ لِّلَّ  ُقل( :تعالى هللا فأنزل مثلنا، تلق لم وأنك الناس، نحن أنا لعرفت قاتلتنا لو

 َسِبیلِ  ِفي ُتَقاِتلُ  ِفَئةٌ  اْلَتَقَتا ِفَئَتْینِ  ِفي آَ�ةٌ  َلُكمْ  َكانَ  (َقدْ و )2()اْلِمَهادُ  َوِ�ْئَس  َجَهنَّمَ  ِإَلى َوُتْحَشُرونَ 

ْثَلْیِهمْ  َیَرْوَنُهم َكاِفَرةٌ  َوُأْخَرى  هللاِ  ُْوِلي َلِعْبَرةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َ�َشاء َمن ْصرِهِ ِبنَ  ُیَؤ�ِّدُ  َوهللاُ  اْلَعْینِ  َرْأيَ  مِّ  ألَّ

 .)4())3()◌ِ اَألْ�َصار

 بَجَلبٍ  قدمت العرب من امرأة وذلك أن ,ومرت األ�ام وصدر من بني قینقاع ما كان في الحس�ان

 فأبت، وجهها، كشف على یر�دونها فجعلوا صائغ، إلى وجلست قینقاع، بني سوق  في ف�اعته لها،

 سوأتها انكشفت قامت فلما ـ غافلة وهي ـ ظهرها إلى فعقده ثو�ها طرف إلى الصائغ دَفَعمَ 

 الیهود فشدت ـ یهود�اً  وكان ـ فقتله الصائغ على المسلمین من رجل فوثب فصاحت، بها فضحكوا

 بني و�ین بینهم الشر فوقع الیهود، على المسلمین المسلم أهل فاستصرخ ،)5(فقتلوه المسلم على

فقام الرسول صلى هللا عل�ه وسلم وجنوده من الصحا�ة الكرام إلیهم  وحاصروهم أشد , قینقاع

الحصار والذي استمر خمس عشرة لیلة , وقذف هللا عز وجل الرعب في قلوب الیهود حتى نزلوا 

 فخرجوا بها، یجاوروه وال المدینة من یخرجوا أن على حكم رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم, فأمرهم

 .) 1(أكثرهم هلك حتى فیها لبثوا أن فقل ،)6(الشام أْذُرَعات إلى

                                                           
 .216, صلرحیق المختوما ,الم�اركفوري ) 1(
 .12, آ�ة: ) سورة آل عمران2(
 .13, آ�ة: ) سورة آل عمران3(
كتاب الخراج والفيء واإلمارة, �اب ( كیف كان إخراج الیهود من المدینة), رقم الحدیث  ,سنن أبي داود السجستاني,)4(
 .430,ص2), قال المحدث محمد بن ناصر الدین األل�اني (ضعیف اإلسناد), ضعیف أبي داود, ج3003(
 ,هشام البن النبو�ة السیرة ,)هـ213: ت(الحمیري  أیوب بن هشام بن الملك عبد الدین جمال محمد المعافري, أبو )5(

, �مصر وأوالده الحلبي ال�ابي مصطفى ومط�عة مكت�ة شركة ,الشلبي الحف�ظ وعبد األب�اري  وٕابراه�م السقا مصطفى: تحقیق
 .47,ص2., جم 1955 - هـ1375 الثان�ة، الط�عة

معجم شماال  داخل حدود الجمهور�ة السور�ة   ادرعمنطقة �الشام , من حوران , تقع �القرب من مدینة   ) أذرعات:6(
 .22, صالمعالم الجغراف�ة في السیرة النبو�ة ,�الدي غیث بن عاتق
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 وكان         ،)2(�عد أن تركوها غن�مة للمسلمین أموالهم منهم وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول وق�ض

 .)3( غنائمهم وخمس رماح، وثالثة أس�اف وثالثة ودرعین ِقِسي ثالثنصی�ه فیها 

: لم �أل الیهود جهدا في زمن الخالفة الراشدة من علیهمرضوان هللا  في عصر الصحا�ة -2

, واستخدام عامل الفتنة وتهییج الناس على خلفائهمإحداث البلبلة في صفوف المسلمین وزرع 

, ف�ضر�وا المسلمین ثوا سموم أفكارهم وضالالت عقولهمالنفاق والتستر �الدین من أجل أن یب

, وكان من نتاج ذلك مقتل الخل�فة الراشد عثمان سالم�ةوا دون استقرار الدولة اإلب�عضهم ,و�حول

رسائل المزورة أنه , فقد ألبوا عل�ه الوالة وحرشوا بینهم و�ینه وأوهموهم من خالل العنهرضي هللا 

فمنعوه من الصالة ومنعوا عنه الماء وطالبوه �التنازل  )4(, حتى خرج عل�ه الخوارجیر�د الشر بهم

وكان نتیجة ذلك أن قاموا   ,)5(جلو  عز هللا أل�سن�ه قم�صا أنزع ال ائال:عن الخالفة ولكنه أبى ق

 .)6(�قتله

ومن ذلك الوقت الى  م1948لقد استطاع الیهود احتالل فلسطین سنة  في الزمن المعاصر: -3

, ما فتئ الیهود �ستخدمون  مع شعبنا الفلسطیني أ�شع صور الحرب والعدوان وقتنا الحالي

 تلفة, ومن األمثلة على ذلك:و�أشكالهما المخ

 .)7(قتل الرجال والش�اب واألطفال والق�ام �مجازر راح ضحیتها األلوف من أفراد الشعب  -أ

                                                                                                                                                                      
 - العلم�ة الكتب دار ,السیرة الحلب�ة في سیرة االمین المأمون  ),هـ1044: ت(الحلبي الدین برهان بن علي)1(

 .478, ص2ج هـ,1427 - الثان�ة الط�عة,بیروت
 .105,ص3, جالسیرة النبو�ة عرض وقائع وتحلیل أحداث, بيالصال )(2
 السا�عة الط�عة الكو�ت اإلسالم�ة، المنار مكت�ة - بیروت الرسالة، مؤسسة ,زاد المعاد في هدي خیر الع�اد, الق�م ابن)3(

 .91، 71, ص2ج م1994/ هـ1415, والعشرون 
 الخروج كان سواء خارج�ًا، �سمى عل�ه الجماعة اتفقت الذي قالح اإلمام على خرج من كل: (الشهرستاني الخوارج: قال(4)
, الملل والنحل, )زمان كل في واألئمة بإحسان لهم التا�عین على �عدهم كان أو الراشدین األئمة على الصحا�ة أ�ام في

 .114,ص1مؤسسة الحلبي, ج
 .666,ص2, جتار�خ الطبري , الطبري  جر�ر ابن )(5
 .167,161ص مكاید یهود�ة عبر التار�خ,, انيالمید حبنكة الرحمن عبد)6(
) لقد ارتكب الیهود مجازر عدة �حق العزل من الشعب الفلسطیني عبر تار�خ احتالله , كمجزرة دیر �اسین في 7(
-16م, ومذ�حة صابرا وشات�ال في 7/6/1967م, ومجزرة القدس في 14/10/1953م, ومذ�حة قب�ة في 9/4/1948

م , ومجازر غزة األخیرة خصوصا في 2002/ 9/4و 29/3م جنین في , ومذ�حة مخ�م18/9/1982
 م.17/9/2012, بتار�خ  موقع قصة اإلسالمم, المجازر الیهود�ة في فلسطین , 2014و2009,2008
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, واعتقال األلوف من المجاهدین والمقاومین  من كافة أط�اف هذا الشعب )1(إ�عاد للمجاهدین -ب

ألسیرة حتى , وقد بلغ عدد أبناء الحركة ام1984ومن مختلف مناطقه منذ عام 

وقد زادت حدة االعتقاالت في االنتفاضة األخیرة حتى  )2() أسیر وأسیرة.6000(م16/4/2015

 عام المحتلة األراضي داخل من عامل 700 اعتقال إلى �اإلضافة مواطًنا، 3422أنها بلغت 

1948.)3( 

التعامل مع  , والتعسف فيالفلسطین�ة  تضییق الخناق على حركة التنقل بین المدن والقرى   -ج

 . )4(في القدس عامة وفي بلدتها القد�مة خاصةمن �سكنون  

, )6(یدا لهدمه وٕاقامة اله�كل المزعوم, تمه)5(زمان�ا ومكان�ا على تقس�م المسجد األقصىالعمل  -د

 عن القدس كل عزل من )7(ونواة فكرة التقس�م تعود إلى ما قام �ه الیهود  �عد اتفاق (أوسلو)

                                                           
من خیرة أبناء وق�ادات الشعب  415م �أكبر عمل�ة إ�عاد جماعي استهدفت 17/9/1992في  االحتالل) قام 1(

مرج الزهور محطة في تار�خ الحركة (انظر كتاب عادهم الى منطقة مرج الزهور في لبنان, الفلسطیني, حیث تم إ�
 .حسني البور�نيلمؤلفه , )اإلسالم�ة في فلسطین

 م , نقال عن جمع�ة نادي األسیر الفلسطیني .16/4/2015, وكالة وفا, وكالة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة) 2(
 م.7/1/2016�خ, بتار وكالة سما اإلخ�ار�ة (3)

, مع القادمین إلیها من الدخول  على سكان البلدة القد�مة في القدس ومنع قام �ه االحتالل فرض الحصار ) كان آخر ما4(
 م.16/10/2015  اإلخ�ار�ة معا وكالة, تقر�ر �الدخول إلیها والتجول دون قید السماح للمستوطنین

 .م3/8/2015, صفا, وكالة الصحافة الفلسطین�ة) 5(
 نسجتها یهود�ة یزعم الیهود أنه كان لهم في الماضي ه�كال مكان المسجد األقصى، والحق�قة أن هذا الزعم أسطورة )6(

 السنة في جاء وكما - تار�خً�ا والثابت ،-السالم عل�ه - سل�مان هللا نبي إلى نسبتها ثم الیهود، وحاخامات أح�ار أیدي
 الیهود عند المقدسة الكتب ترو�ها كما اله�كل قصة وٕان التوراة، تزعم كما ه�كالً  یبنِ  لم السالم، عل�ه سل�مان، أن - النبو�ة
, اله�كل المزعوم بین الوهم والحق�قة ,الفرا الناصر التار�خ, عبد في حق�قي وجود له ل�س نفسه واله�كل خراف�ة، قصة
 .29,26ص
 سبتمبر 13 في األمر�ك�ة واشنطن مدینة في الفلسطین�ة رالتحر� ومنظمة دولة یهود وقعته سالم اتفاق أوسلو: اتفاق�ة(7)

 فیها تمت التي النرو�ج�ة أوسلو مدینة إلى نس�ة االتفاق وسمي كلینتون, بیل السابق األمر�كي الرئ�س �حضور م،1993
 ة على التزام مدر�د, وقد نصت االتفاق� �مؤتمر عرف ما في االتفاق هذا والتي أفرزت  م, 1991عام في السّر�ة المحادثات

 حل إلى والوصول وأمن سالم في الع�ش في إسرائیل دولة �حق عرفات �اسر رئ�سها لسان على الفلسطین�ة التحر�ر منظمة
 العنف، من خال�ة حق�ة تبدأ الم�ادئ و�إعالن المفاوضات، خالل من الدائمة �األوضاع المتعلقة األساس�ة القضا�ا لكل

وستعاقب  كل من ینتهك االتفاق�ة أ�ا كان  األخرى، العنف وأعمال اإلرهاب استخدام تدین التحر�ر منظمة فإن لذلك وط�قا
 التحر�ر منظمة التزامات ضوء في أنه رابین اسحق وزرائها رئ�س لسان على یهود حكومة حز�ه,  وفي المقابل قررت

�حث معها,  المفاوضات و�دء فلسطیني،ال للشعب الممثل �اعت�ارها الفلسطین�ة التحر�ر �منظمة االعتراف الفلسطین�ة،
 هـ. 1434 القعدة ذو - م 2013سنة , – والس�عون  الثاني العودة, العدد , مجلة�عنوان(نص اتفاق أوسلو)
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 الداخل وفلسطیني المقدسیین دخول تمنع التي والحواجز العازل الجدار وٕاقامته ،الغر��ة الضفة

, ومن ثم خطى الیهود خطوة خطیرة تمثلت في مسودة الشر�ف األقصىالمسجد  إلى الوصول من

 المسجد لتقس�م) البرلمان( )1(الكن�ست أروقة داخلم  2012 سنة منتصفقانون طرحت في 

 وقت تخص�صم ونصت على 2013ود, وأعید طرحها سنة والیه مینالمسل بین وزمان�ا مكان�ا

 �صلواتهم ل�قوموا للیهود أ�ضا محدد ووقت األقصى،المسجد  في للصالة للمسلمین محدد

 بها �قوم التي االقتحاماتم من خالل 16/9/2015وقد بدأ تنفیذ الخطة فعل�ا في  ،)2(وطقوسهم

إال أن التصدي الحاصل من المرا�طین والمرا�طات الیهود�ة,  الحكومة رعا�ة تحت المستوطنون 

داخل المسجد األقصى وما قام �ه الش�اب المؤمن من عمل�ات طعن ودهس استهدفت الجنود 

الیهود والمستوطنین, ومواقف �عض الحكومات اإلسالم�ة  كل هذا كان سب�ا في تأخیر الحكومة 

 .)3(الیهود�ة عن تطبیق مشروع التقس�م �الشكل المعد له

ومازالت قطعان المستوطنین �قتحمون المسجد األقصى المرة تلو األخرى برعا�ة الجنود الیهود,  

وهذا یتطلب من األمة المسلمة  أن تقف یدا واحدة وصفا واحدا تجاه هذا الك�ان الیهودي 

 الغاصب حتى �ستردوا بیت المقدس وكل فلسطین بإذن هللا عز وجل.

 َفَساًدا اْألَْرضِ  ِفي (َوَ�ْسَعْونَ قال عز وجل : األرض في للفساد دالیهو  سعي الحق�قة الثان�ة:

 .)4(اْلُمْفِسِدیَن) ُ�ِحبُّ  َال  َوللااَُّ 

 �أتونه، ف�ما �كونوا لم إنهم قررت اآل�ة أن الیهود �عملون جاهدین للفساد في األرض والمعنى(أي

 مصلحین والقتال، والفتن لحربا نیران وٕا�قاد والمؤمنین، النبي عداوة من �أتونه ما على أو

 أو فساد، سعي األرض في �سعون  كانوا بل والعمران، االجتماع لشئون  أو واألعمال، لألخالق

                                                           
 نواب اإلسرائیل�ة, و�بلغ عدد الحكومة ومراق�ة التشر�ع ف�ه عمل یتركز حیث الیهودي البرلمان الكن�ست الیهودي: هو (1)

الحزب,  والكن�ست نس�ة إلى مجلس الحاخامات  لهذا ممثال و�عمل مسجل حزب إلى منهم كل ینتمي ا،نائ�ً  120 الكن�ست
, موسوعة الس�اسةالمذكور في شرح التوراة, و�حتل أهم�ة دستور�ة شكل�ة كبرى نظرا لعدم وجود قانون مكتوب عند الیهود, 

 .173,ص4عبد الوهاب الك�الي , ج
, وكالة معا, �التنفیذ والبدء الخطط جاهز�ة بین األقصى المسجد تقس�مان, قر�ش, مقال �عنو  خضر محمد(2) 
 م.1/9/2015بتار�خ

إعداد قناة الجز�رة, من موقع الجز�رة نت, بتار�خ  (السینار�و اإلسرائیلي لتقس�م األقصى),تقر�ر �عنوان (3)
 م.16/9/2015

 .64, آ�ة: ) سورة المائدة4(
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 إلى الوثن�ة ومن العلم، إلى األم�ة من وخروجهم العرب، كلمة اجتماع منع �محاولة الفساد، ألجل

 .)1()معلیه امت�ازهم دوام في وح�ا لهم، حسدا; الدین في وتشك�كهم للمؤمنین، و�الكید التوحید،

 أهل أكثر فهم, والمعاصر والوس�ط منه القد�م كّله، تار�خهم سمات من سمة أبرز هي وهذه

 الراغبین لآلخر�ن قدوة وهم ف�ه، األمم �اقي �فوقون  وهم عل�ه، وحرصاً  الفساد في رغ�ة األرض

 اه المسلمین وال�شر�ة جمعاء .تج ف�ه, والفساد نتیجة حتم�ة لما �قوم �ه الیهود من حروب 

 :وشرعا لغة الفساد معنى

 و�ضاده كثیراً  أو عنه الخروج كان قل�ال االعتدال عن الشيء خروج الفساد: لغة الفساد

 .)2(الصالح

  عمل فمن اإلثم، أنواع جم�ع یتناول الفساد أو) 3(�المعص�ة والعمل الكفر هو الفساد: اصطالحا

  بها جاء التي واالعتدال الصالح حالة عن الخروج(أدق و�تعر�ف, )4(مفسد فهو هللا أمر �غیر

 .)5(ی�اینها) ما إلى النبو�ة والسنة الكر�م القرآن

الیهودي هو كفرهم �اهلل و�رسوله صلى هللا عل�ه وسلم وارتكابهم المعاصي الظاهرة  والفساد 

صالح التي نادت بها وال�اطنة وهذا خروج عن الفطرة وعن خط االعتدال وخروج عن دائرة ال

 مع األولى أ�امهم منذ للیهود مالزم ألرضالكتب السماو�ة وعلى رأسها القرآن الكر�م, والفساد في ا

 :ذلك على األمثلة ومن السالم، عل�ه موسى نبیهم

  ما واستخدم األرض، في مفسداً  وكان ،عل�ه السالم موسى قوم  من كان الذي قارون  قصة  -أ

                                                           
 .360ص,6ج, المنار تفسیر رضا رشید محمد) 1(
 .636ص, القرآن غر�ب في المفردات, األصفهاني الراغب) 2(
 97ص,1ج ,القرآن آي تأو�ل في الب�ان جامع, الطبري  جر�ر ابن) 3(
, دمشق, القلم دار, الصابوني علي محمد, أحادیثه وخرج حققه, التفاسیر عیون  من المقتطف, المنصوري  مصطفى )4(

 .395ص. م1996-هـ1417, ثان�ةال الط�عة, بیروت, الشام�ة الدار
 .5صمظاهر الفساد وآثاره في القرآن الكر�م(دراسة موضوع�ة), ض�ائي السوسي,  -عبد السالم اللوح )5(
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 اإلفساد �عدم قومه من الصالحون  ونصحه لإلفساد، العلم من ووه�ه المال من عز وجل هللا منحه

 ِمنَ  َوآَتْیَناهُ  َعَلْیِهمْ  َفَ�َغى ُموَسى َقْوِم ِمنْ  َكانَ  َقاُرونَ  نَّ قال عز وجل (إ ینتصح فلم والفساد

 ُ�ِحبُّ  ال للااََّ  ِإنَّ  َتْفَرحْ  ال َقْوُمهُ  َلهُ  الَ قَ  ِإذْ  اْلُقوَّةِ  ُأوِلي ِ�اْلُعْصَ�ةِ  َلَتُنوءُ  َمَفاِتَحهُ  ِإنَّ  َما اْلُكُنوزِ 

ارَ  للااَُّ  آَتاكَ  ِف�َما َواْبَتغِ و( )اْلَفِرِحینَ  ْنَ�ا ِمنَ  َنِصیَ�كَ  َتْنَس  َوال اْآلِخَرةَ  الدَّ  للااَُّ  َأْحَسنَ  َكَما َوَأْحِسنْ  الدُّ

 ِعْنِدي ِعْلمٍ  َعَلى ُأوِتیُتهُ  ِإنََّما َقالَ و( )اْلُمْفِسِدینَ  ُ�ِحبُّ  ال للااََّ  ِإنَّ  اْألَْرضِ  ِفي اْلَفَسادَ  َتْ�غِ  َوال ِإَلْ�كَ 

 َعنْ  ُ�ْسَألُ  َوال َجْمعاً  َوَأْكَثرُ  ُقوَّةً  ِمْنهُ  َأَشدُّ  ُهوَ  َمنْ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  َقْبِلهِ  ِمنْ  َأْهَلكَ  َقدْ  للااََّ  َأنَّ  َ�ْعَلمْ  َأَوَلمْ 

ْنَ�ا اْلَحَ�اةَ  ُیِر�ُدونَ  الَِّذینَ  َقالَ  ِز�َنِتهِ  ِفي َقْوِمهِ  َعَلى َرجَ َفخَ ) و(اْلُمْجِرُمونَ  ُذُنوِ�ِهمُ   َلَنا َلْیتَ  َ�ا الدُّ

 آَمنَ  ِلَمنْ  َخْیرٌ  للااَِّ  َثَوابُ  َوْ�َلُكمْ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذینَ  َوَقالَ ) و(َعِظ�مٍ  َحظٍّ  َلُذو ِإنَّهُ  َقاُرونُ  ُأوِتيَ  َما ِمْثلَ 

اَها َوال حاً َصالِ  َوَعِملَ  اِبُرونَ  ِإالَّ  ُیَلقَّ  ِفَئةٍ  ِمنْ  َلهُ  َكانَ  َفَما اْألَْرَض  َوِ�َدارِهِ  ِ�هِ  َفَخَسْفَنا) و(الصَّ

 َ�ُقوُلونَ  ِ�اْألَْمسِ  َمَكاَنهُ  َتَمنَّْوا الَِّذینَ  َوَأْصَ�حَ و( )اْلُمْنَتِصِر�نَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما للااَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َیْنُصُروَنهُ 

ْزقَ  َیْ�ُسطُ  للااََّ  نَّ َوْ�َكأَ   ال َوْ�َكَأنَّهُ  ِبَنا َلَخَسفَ  َعَلْیَنا للااَُّ  َمنَّ  َأنْ  َلْوال َوَ�ْقِدرُ  ِعَ�اِدهِ  ِمنْ  َ�َشاءُ  ِلَمنْ  الرِّ

 .)1()اْلَكاِفُرونَ  ُ�ْفِلحُ 

 تتلخص قصة قارون من خالل العرض القرآني في عدة أمور: 

م أي من المخاطبین بدعوته ورسالته, ولكنه اختار كان قارون من قوم موسى عل�ه السال -1

, قال عز )2(طر�ق الكفر والتجبر, فقد آتاه هللا عز وجل كنوزًا أي ثراء وغنى وماال عظ�ما

 خزائن مفاتح والمعنى أن )3()اْلُقوَّةِ  ُأوِلي ِ�اْلُعْصَ�ةِ  َلَتُنوءُ  َمَفاِتَحهُ  ِإنَّ  َما اْلُكُنوزِ  ِمنَ  َوآَتْیَناهُ وجل(

 .)4( !�الخزائن ظنك فما المفات�ح، هذه حملها، عن القو�ة الجماعة لتثقل والهأم

قام جماعة من الذین ءامنوا بدعوة موسى عل�ه السالم وساروا على طر�قه بتقد�م النص�حة  -2

, وحذروه من ال�طر ونصحوه وفساده لقارون لعل قل�ه یرق و�عود إلى رشده و�كف عن طغ�انه

                                                           
 .82-76سورة القصص, اآل�ات:  )(1
 .617,ص19ج جامع الب�ان في تأو�ل آي القرآن,, الطبري  جر�ر ابن )(2

 .76سورة القصص, آ�ة : (3)
 .623, صت�سیر الكر�م المنان في تفسیر كالم الرحمن, لسعديا الرحمن عبد )(4
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, وأن یجمع بین نصیبي الدن�ا واآلخرة  ونهوه عن الفساد ل�ه بتلك األموال�شكر من أنعم ع �أن

 .)1()اْلُمْفِسِدینَ  ُ�ِحبُّ  ال للااََّ  ِإنَّ  اْألَْرضِ  ِفي اْلَفَسادَ  َتْ�غِ  َوالفي األرض قال عز وجل(

, ناس�ا ما ف�ه من نع�م إلى علمه وقوته أو إلى أن هللا �علم لم �ستجب قارون للنص�حة -3

متناس�ا قوة هللا عز وجل  )3()ِعْنِدي ِعْلمٍ  َعَلى ُأوِتیُتهُ  ِإنََّما َقالَ قال عز وجل( )2(تحقاقه لذلكاس

 و�طشه ف�من خلوا قبله من الج�ابرة والمتغطرسین.

 وتلك �مكنه، ما �أعظم وتجمل استعد خرج قارون على قومه �أبهى حلة وز�نة عنده (فقد -4

 وفخرها، ضارتهانو  و�هجتها وزهرتها الدن�ا ز�نة جمعت هائلة، ن تكو  مثله من العادة في الز�نة

ُتهُ  ومألت العیون، الحالة تلك في فرمقته  الناظرون  ف�ه فانقسم النفوس، ز�نته واختلبت القلوب، ِبزَّ

القسم األول وهم من تعلقت قلو�هم �الدن�ا وغفلوا عن النع�م األخروي تمنوا لو حازوا  ،)4()قسمین

قارون من األموال والز�نة, والقسم الثاني وهم من سمت نفوسهم وعلت هممهم ورنت مثل ما حاز 

أنظارهم إلى الثواب األخروي وأدركوا حق�قة قارون ومصیره فقد تألموا لحال أهل الدن�ا وأنكروا 

اَها َوال اً َصاِلح َوَعِملَ  آَمنَ  ِلَمنْ  َخْیرٌ  للااَِّ  َثَوابُ  َوْ�َلُكمْ سوء نظرتهم وفساد تصورهم قائلین(  ِإالَّ  ُیَلقَّ

اِبُرونَ  فإن ما أعده هللا عز وجل في اآلخرة من الثواب الجز�ل والنع�م المق�م خیر من , )5()الصَّ

 نع�م الدن�ا وذلك لمن آمن �اهلل عز وجل وعمل صالحًا وال ینال ذلك إال الصابرون.

 ظاهر �عض انقالب: خسفوالكانت نتیجة قارون أن خسف هللا عز وجل �ه و�داره األرض,  -5

 له مصاح�ة األرض خسفنا يأ )7()اْألَْرَض  َوِ�َدارِهِ  ِ�هِ  َفَخَسْفَناقال عز وجل( )6(�اطنها إلى األرض

 .)8(فیها هو التي األرض مع مخسوفان وداره فهو ولداره،

                                                           
 .77سورة القصص, آ�ة:  (1)
 .228,ص6, جتفسیر القرآن العظ�م, كثیر ابن )(2
 .78سورة القصص, آ�ة: )(3

 .623, صت�سیر الكر�م المنان في تفسیر كالم الرحمن, السعدي (4)
 .80سورة القصص, آ�ة:  (5)
 .185,ص20ج, والتنو�ر التحر�ر ابن عاشور,(6) 
 .81سورة القصص, آ�ة (7)
 .185,ص20, جالتحر�ر والتنو�ر )(8
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 تمنیهم على ندمواعادت الفئة التي أعجبت �مال قارون والتي تمنت ما عنده إلى رشدها (و  -6

 خلقه في تعالى هللا تصرفات خفي ومن القصة تلك من العجب وامتلكهم عاقبته سوء رأوا لما

قال عز  )1()وأعلنوه بذلك �عضا �عضهم فخاطب الرزق  من للناس قدر �ما الرضى وجوب وعلموا

ْزقَ  ُسطُ َی�ْ  للااََّ  َوْ�َكَأنَّ  َ�ُقوُلونَ  ِ�اْألَْمسِ  َمَكاَنهُ  َتَمنَّْوا الَِّذینَ  َوَأْصَ�حَ وجل(  ِعَ�اِدهِ  ِمنْ  َ�َشاءُ  ِلَمنْ  الرِّ

 .)2()َوَ�ْقِدرُ 

 من أكثر في األرض في اإلفساد من إسرائیل بني بتحذیر السالم عل�ه موسى النبي قام -ب

 یهود قلوب في اإلفساد تمكن -فیهم وخبرته إسرائیل بني مع تجر�ته خالل من -�علم لما موطن

 وعلمت عینًا، عشرة اثنتا منه وانفجرت الحجر �عصاه وضرب لقومه استسقى فلما, ف�ه ورغبتهم

 والشرب �األكل السالم عل�ه موسى أمرهم منها، �شر�ون  التي بها الخاصة العین منهم قبیلة كل

ْزقِ  ِمن َواْشَرُ�واْ  ُكُلواْ : ﴿لهم فقال اإلفساد، عن ونهاهم  ,)3(﴾ُمْفِسِدینَ  اَألْرضِ  ِفي َتْعَثْواْ  َوالَ  للااَِّ  رِّ

 ولما, )4(اإلفساد أشد هو بل ، اإلفساد شدة"  الَعَثا"  وأصل ,فسادا األرض في التسعوا والمعنى

 لق�ادة السالم عل�ه هارون  أخاه مكانه وجعل هللا، لمناجاة الُطور إلى السالم عل�ه موسى توجه

 عن ونهاه ذلك، مالحظة إلى ودعاهم فیهم، الخلق هذا وتمكن إفسادهم إلى نبَّهه إسرائیل، بني

 عن فُنهي )5(﴾اْلُمْفِسِدینَ  َسِبیلَ  َتتَِّ�عْ  َوالَ  َوَأْصِلحْ  َقْوِمي ِفي اْخُلْفِني: ﴿له فقال المفسدین، ات�اع

 إفضائه توقع في كافٍ  �الفساد، المعروف عن صدوره ألن �الفساد، ُعرف من عمل في المشاركة

 .)6(فساد إلى

 الذي الكتاب في أخبرهم أي إسرائیل بني إلى ىقض وجل عز هللا أن اإلسراء سورة ذكرت -ج

 َبِني ِإَلى َوَقَضْیَنا﴿ وجل عز قال مرتین األرض في س�فسدون  أنهم التوراة وهو علیهم أنزله

َتْینِ  اَألْرضِ  ِفي َلُتْفِسُدنَّ  اْلِكَتاِب  ِفي ِإْسَراِئیلَ   ئیلإسرا بني إلى ر�ك وفرغ, )7(﴾َكِبیًرا ُعُلو�ا َوَلَتْعُلنَّ  َمرَّ

 هللا لتعصنّ  لهم وٕاخ�اره إ�اهم، بإعالمه عل�ه وسالمه هللا صلوات موسى على كتا�ه من أنـزل ف�ما
                                                           

 .188,ص20ج, التحر�ر والتنو�ر,ابن عاشور(1)
 .82سورة القصص, آ�ة  (2)

 .60سورة ال�قرة, آ�ة:) 3(

 .123,ص2, ججامع الب�ان في تأو�ل آي القرآن, الطبري  جر�ر ابن)4(
 .142سورة األعراف, آ�ة: ) 5(

 .251ص,6ج, والتنو�ر التحر�ر,  عاشور بنا(6)
 .4سورة اإلسراء, آ�ة: (7)
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 استك�ارا عل�ه �اجترائكم هللا على ولتستكبرنّ , مّرتین �الده في أمره ولتخالفنّ  إسرائیل بني معشر �ا

 .)1(شدیدا

 وقتل فساد هو یهود تار�خ كلف وٕاال الحصر، �اب من ول�س التمثیل �اب من المرتان وهاتان

 أعلم وجل عز هللا ألن قبل اإلسالم, اإلفسادین هذین وقوع على اآل�ة وتدل ،)2(وتدمیر وتخر�ب

 )3(, وممن قال بذلك الطبري, وابن كثیر, والقرطبيالتوراة في سا�قا عنهما إسرائیل بني

ا ومحمد الطاهر بن , وارتأى رأیهم من المفسر�ن المعاصر�ن محمد رشید رض)4(والزمخشري 

 , وتتلخص أدلتهم في ثالث نقاط رئ�س�ة:)6(, والعالمة المفسر محمد األمین الشنق�طي)5(عاشور

                                                           
 .356ص,17ج, القرآن تأو�ل آي في الب�ان جامع, الطبري  جر�ر ابن(1)  

 .251ص, الكر�م القرآن في الیهود�ة , الشخص�ةصالح الخالدي2)  (
قرط�ة  في ولد ا القرطبي األندلسي الخزرجي اري األنص َفْرح بن �كر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو القرطبي: هو )(3

 حتى فیها و�قي المن�ا،: الیوم لها و�قال ِ�ُمْنَ�ة، استقر حیث مصر إلى انتقل ثم بها، وعاش ،)هـ610 - 600 ما بین (
تقر بها, تمیز ُتوفِّي, تلقى في قرط�ة العلوم الشرع�ة والعر��ة فبرع في النحو والتفسیر والفقه, ومن ثم ارتحل إلى مصر واس

�الخلق الحسن والتواضع الجم , ومن آثاره الخالدة كتا�ه العظ�م  في التفسیر(الجامع ألحكام القرآن) توفي في المن�ا عام 
 معرفة في المذهب الدی�اج )هـ799 ت:(ال�عمري  الدین برهان فرحون، ابن محمد، بن علي بن هـ رحمه هللا , إبراه�م671
, 407صالقاهرةا والنشر، للط�ع التراث دارالنور, أبو األحمدي محمد الدكتور: وتعلیق قیقتحالمذهب,  علماء أع�ان

 دمشق، القلم دار, التفسیر أئمة شیخ القرطبي اإلمام ,سلمان محمود حسن مشهور ,79, صط�قات المفسر�نالسیوطي 
 .19 -17ص .هــ 1413 ، األولى الط�عة

 َزَمْخَشر(�الد فارس القد�مة) في ولد  الزمخشري, الخوارزمي عمر بن محمد بن عمر بن محمود القاسم الزمخشري: أبو (4)
تنقل بین العراق  التصانیف،  وصنف اآلداب، في رحل إلى �غداد و�ها تلقى العلوم و�رع هـ،467 سنة رجب شهر من

, سیر أعالم الن�الء, الذهبي الدین وكلما دخل بلدا اجتمع عل�ه الناس , كان یرى االعتزال غفر هللا له, شمس  وخراسان،
 .17-15,ص15ج

م  , وتلقى العلم في جامعه الرائد  الز�تونة و�رع في الفقه والتفسیر وعلوم اللغة 1879ابن عاشور: ولد في تونس  عام  (5)
 في نالعر�یی المجمعین أعضاء من مالك�ا, وهو لإلسالم  شیخا 1932 عام , عین قاض�ا ثم أص�ح رئ�سًا لإلفتاء ثم عین

والقاهرة, له مؤلفات عدیدة منها التحر�ر والتنو�ر في تفسیر القرآن , مقاصد الشر�عة اإلسالم�ة, توفي في تونس سنة  دمشق
 .174-173,ص6, جاألعالم, الزركلي م رحمه هللا,1973

) تن�ه( مدینة م في1907 الشنق�طي, ولد عام  الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن األمین الشنق�طي: محمد (6)
 الم�اركة النبو�ة والسیرة الكر�م القرآن علوم دارهم في فدرس ، ومعاملته تر�یته وأحسنوا أخواله فكفله یت�ماً  , ونشأ �مور�تان�ا
 اإلجازات منهم ونال ، عنهم فأخذ بلده علماء من �عدد اتصل األولى , ومن ثم مدرسته البیت ذلك فكان ، والتار�خ واألدب

الر�اض  ثم المنورة المدینة في مدرسا واستقر) هـ1367( عرف عنه الخلق الحسن والل�اقة والتواضع,  وحج عام العلم�ة, 
م , من آثاره الخالدة تفسیر (أضواء الب�ان 1973�مكة سنة  وتوفي) هـ 1381( �المدینة عام  االسالم�ة الجامعة في وأخیرا

, 183,ص1, ,جالنبوة أرض من أعالمكتبي,  اء والصفات), أنسفي تفسیر القرآن) وكتاب(منهج دراسة آ�ات األسم
 .45-44,ص6, جاألعالم, الزركلي
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فهذه السنة اإلله�ة تعني أن  )1() َحِصیًرا ِلْلَكاِفِر�نَ  َجَهنَّمَ  َوَجَعْلَنا ُعْدَنا ُعدتُّمْ  َوإِنْ قال عز وجل( -1

لن �كون لها فائدة ان اعتبرنا أن اإلفسادین س�قعان في الیهود لهم عودة لإلفساد في األرض , و 

 .)2(المستقبل

لم تحصل  )3(تعرض بنو إسرائیل لعقو�تین من هللا عز وجل على یدي ال�ابلیین والرومان -2

 مِ َیوْ  ِإَلى َعَلْیِهمْ  َلَیْ�َعَثنَّ  َر�ُّكَ  َتَأذَّنَ  َوإِذْ مثلهما في التار�خ وهذا یتناسب مع مضمون قوله تعالى(

والمراد أن هللا عز  )4()َرِح�مٌ  َلَغُفورٌ  َوإِنَّهُ  اْلِعَقاِب  َلَسِر�عُ  َر�َّكَ  ِإنَّ  اْلَعَذاِب  ُسوءَ  َ�ُسوُمُهمْ  َمنْ  اْلِقَ�اَمةِ 

وجل قضى أنه سی�عث على الیهود وأخالفهم من یذ�قهم و�لیهم فنون العذاب من اإلذالل , 

 .)5(جود منعة لهم وهذا ما حدث سا�قاً وضرب الجز�ة, وجعلهم تحت األیدي مع عدم و 

ورد في سورة المائدة ما قد یدل على وقوع اإلفسادین قبل اإلسالم وذلك �فهم من قوله تعالى  -3

 َ�ِصیرٌ  َوللااَُّ  ِمْنُهمْ  َكِثیرٌ  َوَصمُّوا َعُموا ُثمَّ  َعَلْیِهمْ  للااَُّ  َتابَ  ُثمَّ  َوَصمُّوا َفَعُموا ِفْتَنةٌ  َتُكونَ  َأالَّ  َوَحِسُبوا(

 .)6()َ�ْعَمُلونَ  ِ�َما

 ما إسرائیل بني سورة في تعالى هللا ذكر:  تعالى هللا رحمه)8(القفال قال()7(ورد في التفسیر الكبیر

 ْرضِ األ في  َلُتْفِسُدنَّ  اْلِكَتاِب  في إسرائیل َبِنى ِإَلى َوَقَضْیَنآ( فقال اآل�ة لهذه تفسیراً  �كون  أن یجوز

َتْینِ   َشِدیدٍ  َ�ْأسٍ  ُأْوِلى لََّنآ ِعَ�اًدا َعَلْ�ُكمْ  َ�َعْثَنا ُأوَالُهَما َوْعدُ  َجآءَ  َفِإَذا()9()َكِبیًرا ُعُلو�ا ْعُلنَّ َوَلتَ  َمرَّ

                                                           
 .8سورة اإلسراء, آ�ة:  (1)
آراء المفسر�ن في إفسادتي بني إسرائیل من خالل ز�نة, �حث �عنوان ( أبو منصور, الحوري  محمد, الجمل محمد )(2

 .9), جامعة الیرموك, صسورة اإلسراء دراسة وتقو�م
 . 29,ص15, جالتحر�ر والتنو�ر, عاشور بن محمد الطاهر (3)
 .167سورة األعراف, آ�ة:  )(4

 .411,ص6,  جروح المعاني في تفسیر القرآن والس�ع المثاني,  األلوسي(5) 
 .71سورة المائدة, آ�ة:  )(6
 .407,ص12فخر الدین الرازي, ج )(7
 الشاشي بن إسماعیل بن علي بن محمد �كر، أبو خراسان، عالم لغوي،ال االصولي الفق�ه العالمة، القفال: االمام )(8

هـ, في مدینة(الشاش) طشقند حال�ًا عاصمة  جمهور�ة أوز�كستان, من شیوخه 291الكبیر, ولد في عام  القفال الشافعي
ي زمانه وشیخًا من شیوخ اإلمام ابن خز�مة  واإلمام الطبري , برع في الفقه والتفسیر , كان إمام وقته وأعلم  أهل بلده ف

 .285-283,ص16, جسیر أعالم الن�الء, هـ, الذهبي365الشافع�ة, توفي سنة 
 .4سورة اإلسراء, آ�ة:  (9)
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َ�ار ِخَاللَ  َفَجاُسوا  َوَ�ِنینَ  ِ�َأْمَوالٍ  َوَأْمَدْدَناُكم َعَلْیِهمْ  اْلَكرَّةَ  َلُكمُ  َرَدْدَنا ُثمَّ (و )1()مَّْفُعوال َوْعًدا َوَكانَ  الدِّ

 ِلَ�ُسؤا اآلِخَرةِ  َوْعدُ  َجآءَ  َفِإَذا{ قال ثم}  َوَصمُّوا َفَعُموا{ معنى في فهذا  )2()َنِفیًرا َأْكَثرَ  َوَجَعْلَناُكمْ 

لَ  َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َوِلَیْدُخُلوا ُوُجوَهُكمْ   ُثمَّ { قوله معنى في فهذا )3(}َتْتِبیًرا َعَلْوا َما َوِلُیَتبُِّروا َمرَّةٍ  َأوَّ

ْنُهمْ  َكِثیرٌ  َوَصمُّوا َعُموا ), ولم یتفق من قال بهذا الرأي على حق�قة اإلفسادین فمنهم من اعتبر } مِّ

, )5(ومنهم من اعتبره مخالفة بني إسرائیل ألحكام التوراة )4(اإلفساد األول قتل زكر�ا عل�ه السالم

 .)6(�حیى بن زكر�ا عل�ه السالمو�النس�ة لإلفساد الثاني فجمهورهم یرى أنه قتل 

, وعلى رأسهم الشیخ الشعراوي )7(و�رى �عض المفسر�ن والمختصین �علم التفسیر من المعاصر�ن

أن اإلفسادین س�قعان في زمن اإلسالم فأما األول فقد وقع في زمن النبي محمد صلى هللا عل�ه 

و وصحابته رضوان هللا علیهم وسلم وذلك �ظهر في حرو�ه مع ق�ائل الیهود وانتصاره علیهم ه

أجمعین, وذلك �عدما ناصبوه العداء ونقضوا عهودهم المبرمة مع الرسول صلى هللا عل�ه وسلم 

وأما الثاني فهو ما نع�شه في هذا الزمن الحالي وهذا الواقع المعاصر من إفساد الیهود وتجمعهم 

, وتتلخص أدلة )8(الصالحینفي فلسطین حتى یتم القضاء علیهم علي یدي ع�اد هللا عز وجل 

 هذا الفر�ق ف�ما یلي:

 .تمهد ألحداث مستقبل�ة )9(أن آ�ات سورة اإلسراء مك�ة  -1

                                                           
 . 5سورة اإلسراء, آ�ة: )(1

 .6سورة اإلسراء, آ�ة:  (2)
 .7سورة اإلسراء, آ�ة:  )(3

, جامع الب�ان في تأو�ل آي القرآن ,الطبري  جر�ر نوهو رأي ابن ع�اس رضي هللا عنهما  وابن ز�د رضي هللا عنه, اب (4)
 .357,ص17ج

 خالل من إسرائیل بني إفسادتي في المفسر�ن آراء( �عنوان �حث, ز�نة أبو منصور, الحوري  محمد, الجمل محمد )(5
 .8, ص)وتقو�م دراسة اإلسراء سورة

ستند هذا القول روا�ات مرو�ة عن أهل , وم365,ص17, ج, جامع الب�ان في تأو�ل آي القرآنابن جر�ر الطبري  (6)
 الكتاب ال تصدق وال تكذب.

 القض�ة حول قرآن�ة حقائق, الخالدي صالح ,131-113ص, ونفحات دروس والمعراج اإلسراء, ع�اس حسن فضل(7) 
 .181-151ص, الفلسطین�ة

 14, صوتقو�م) ةدراس اإلسراء سورة خالل من إسرائیل بني إفسادتي في المفسر�ن آراء( �عنوان �حث(8) 

 .36,ص1, جاإلتقان في علوم القرآن, السیوطي )(9
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بدأت سورة األسراء �الحدیث عن رحلة اإلسراء ثم ثنت �الحدیث عن إفساد بني إسرائیل  وفي  -2

 .)1(هذا إشارة إلى أمر س�قع في المستقبل

فساد والقول بوقوعهما قبل اإلسالم یجعل من تحدید اإلفساد تار�خ بني إسرائیل مليء �اإل -3

 .)2(�مرتین ل�س ف�ه فائدة ومغزى 

  ِخَاللَ  َفَجاُسوا َشِدیدٍ  َ�ْأسٍ  ُأوِلي َلَنا ِعَ�اًدا َعَلْ�ُكمْ  َ�َعْثَنا ُأوَالُهَما َوْعدُ  َجاءَ  َفِإَذا(قال عز وجل  -4

َ�ارِ  و(إذا) في  )4() ُوُجوَهُكمْ  ِلَ�ُسؤا اآلِخَرةِ  َوْعدُ  َجآءَ  َفِإَذاال عز وجل(, وق)3()َمْفُعوًال  َوْعًدا َوَكانَ  الدِّ

الموضعین تدالن على أن شیئًا س�قع في المستقبل وهما الوعدان اإلله�ان �القضاء على 

 تقول كما ، الزمان من �ستقبل لما ظرف)  إَذا(  أن معلوم()5(اإلفسادین الیهودیین �قول الشعراوي 

 ).�عد تحدث لم اإلفسادتین أولى أن على دلیل فهذا ، أكرمته فالن جاء إذا: 

وعلى رأسهم ابن ع�اس  �میل ال�احث إلى الرأي األول لعلو كعب من قال �ه من أئمة التفسیر و 

فرأي الصحا�ة هو المقدم, وثم إن الخوض في تفاصیل أمور ل�ست محسومة رضي هللا عنهما, 

اإلفساد في األرض  تهمفالكل متفق على أن الیهود من طب�ع,  فائدة مرجوةكثیر ل�س من ورائه 

�كسر شوكتهم و�مرغ من �فسدون فیها ی�عث علیهم في كل مرة  �أن  هللا عز وجلقد توعد و 

 .)6(ج�اههم �األرض و�ذ�قهم أصناف العذاب

                                                           
 .15), صوتقو�م دراسة اإلسراء سورة خالل من إسرائیل بني إفسادتي في المفسر�ن آراء( �عنوان �حث )(1
 .15المصدر السابق, ص )(2

 .5سورة اإلسراء, آ�ة:  (3)
 .7سورة اإلسراء, آ�ة:  )(4

 .8353, ص 14, جي تفسیر الشعراو , الشعراوي (5)
 في أفسدوا كلما س�عاقبهم كذلك فهو ، األولیین المرتین على عاقبهم أنه كما  وجل عز �قول الشیخ صالح الفوزان(فاهلل )(6

 .156,ص1,جمجموع فتاوى الشیخ صالح الفوزانالدن�ا) بتصرف,  آخر ،إلى األرض
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زمن النبوة : في الیهودي الفساد  

تتمثل في صدهم عن  ي زمن النبوة ف �حدثنا القرآن الكر�م عن صورة من صور فساد الیهود

ونَ  ِلمَ  اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا ُقلْ ( :تعالى قالسبیل هللا ,   ِعَوًجا َتْ�ُغوَنَها آَمنَ  َمنْ  للاّاِ  َسِبیلِ  َعن َتُصدُّ

 , وهذا تو�یخ من هللا عز وجل ألهل الكتاب في )1()َتْعَمُلونَ  َعمَّا ِ�َغاِفلٍ  للاّاُ  َوَما ُشَهَداء َوَأنُتمْ 

 هللا صدق من هللا دین عن تصدون  لمصدهم المؤمنین عن سبیل الوصول إلى الحق , والمعنى 

 من عنه تصدون  الذي أن على شهداء, وأنتم واستقامته سننه عن اعوجاجا هللا دین ت�غون  ورسوله

فالیهود �علمون جیدا أن الرسول محمدًا صلى هللا  ,)2(كت�كم في وتجدونه تعلمونهو  حق، السبیل

ل�ه وسلم حق, وأن الدین عند هللا اإلسالم, ولكن سعوا جاهدین لصد المسلمین عن ذلك أي ع

بیل عن تصّدون صرفهم عن الحق إلى ال�اطل, و�تفسیر آخر  بیل وتر�دون  المستق�م السَّ  السَّ

 .)3(المعوجّ 

 :)4(واحد من أمر�ن اثنین هللا سبیل عن �الصدّ  المرادو 

, ومن ذلك إنكار �عض الیهود علیهم التشك�ك بإلقاء الكفر إلى نالمؤمنی إرجاع محاولة إّما -1

 (الَِّذینَ وجود اسم الرسول محمد صلى هللا عل�ه وسلم ونعته  في كتابهم التوراة, قال عز وجل

 )5()َ�ْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقَّ  َلَ�ْكُتُمونَ  ِمْنُهمْ  َفِر�ًقا َوإِنَّ  َأْبَناَءُهمْ  َ�ْعِرُفونَ  َكَما َ�ْعِرُفوَنهُ  اْلِكَتابَ  َآَتْیَناُهمُ 

 وسلم عل�ه هللا صلى الرسول �ه جاءهم ما ِصّحة �عرفون  الكتاب أهل علماء أنّ   تعالى یخبر 

 محمدٍ  أمر �كتمون :  أي الحق �كتمون  ومعنى ,)6(ولده أحُدهم �عرف كما, أبناءهم �عرفون  كما

 .)7(واإلنجیل التوراة في عندهم مكتو�ا یجدونه وهم وسلم عل�ه هللا صلى

 

                                                           
 .99, آ�ة:  عمران آل سورة )(1

 .54,ص6ج, القرآن تأو�ل آي في ب�انال جامع ,الطبري  جر�ر ابن (2)
 .27,ص4ج ,والتنو�ر التحر�ر ,عاشور ابن(3)  

 .26,ص4ج, السابق ) المصدر4(
 .146ال�قرة, آ�ة:  سورة )(5
 .462,ص1, جتفسیر القرآن العظ�م, كثیر ) ابن6(
, تفسیر الشعراوي , ي الشعراو  متولي , محمد189, ص 3, اججامع الب�ان في تأو�ل آي القرآن الطبري, جر�ر ) ابن7(
 .378,ص1ج
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  المقدس بیت حجّ  في وترغیبهم الكع�ة، حجّ  عن أت�اعهم صدّ  أي الحجّ  عن الّناس صدّ  وٕاما -2

 الصالة في قبلته كانت عندما قدم المدینة  وسلم عل�ه هللا صلى فالرسول, الكع�ة على بتفضیله

 األمر جاء ثم  ومن,  )1(شهرا عشر ستة عشر شهرًا أو س�عة ذلك على وظل, المقدس بیت إلى

 ,عل�ه واعترضوا ذلك من الیهود فسخر ,الحرام المسجد شطر الصالة في وجهه يیول �أن اإللهي

 بیت إلى �صلون  إسرائیل بني أنب�اء كان فقد( )2(المنار صاحب قال, قبلتهم هو المقدس بیت ألن

هللا عل�ه صلى  النبي صلى وقد قبلتهم، هي المعروفة األقصى المسجد صخرة وكانت المقدس،

 الكع�ة، الستق�ال یتشوف - وسلم عل�ه هللا صلى - النبي وكان زمنا، إلیها والمسلمون  وسلم

 ف�صلي مكة في الصخرة واستق�ال استق�الها بین یجمع كان بل; إلیها القبلة هللا حول لو و�تمنى

 هللا إلى توجهف الجمع، هذا تعذر المدینة إلى منها هاجر فلما للشمال، مستق�ال الجنوب جهة في

َماءِ  ِفي َوْجِهكَ  َتَقلُّبَ  َنَرى  َقدْ (وجل عز قال  ,بذلك هللا فأمره  القبلة، هي الكع�ة بجعل تعالى  السَّ

 .)3()اْلَحَراِم اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  َفَولِّ  َتْرَضاَها ِقْبَلةً  َفَلُنَولَِّینَّكَ 

َفَهاءُ  َسَ�ُقولُ ( القبلة ییرتغ من الیهود موقف عن سا�قا وجل عز هللا أ�ان وقد  َما النَّاسِ  ِمنَ  السُّ

ُهمْ   ِصَراطٍ  ِإَلى َ�َشاءُ  َمنْ  َیْهِدي َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرقُ  هللَِِّ  ُقلْ  َعَلْیَها َكاُنوا الَِّتي ِقْبَلِتِهمُ  َعنْ  َوالَّ

خول الیهود في هذه وقد ورد ما یدل على د ،)5(وغیرهم الیهود تشمل  السفهاءوكلمة  )4()ُمْسَتِق�مٍ 

 إلى یتوجه أن �حب وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عازب بن البراء فعن اآل�ة ,

 وقال ، الكع�ة نحو فتوجه}  السمآء ِفي َوْجِهكَ  َتَقلُّبَ  نرى  َقدْ {  - تعالى - هللا فأنزل ، الكع�ة

 .)6(علیها نواكا التي قبلتهم عن والهم ما - الیهود وهم - الناس من السفهاء

 

                                                           
 أو عشر ستة المقدس بیت نحو سلم و عل�ه هللا صلى النبي مع صلینا  :قال عنه هللا رضي )عن البراء بن عازب (1

, كتاب التفسیر, �اب سورة ال�قرة, رقم صح�ح البخاري , البخاري  إسماعیل بن القبلة), محمد نحو صرفة ثم شهرا عشر س�عة
, كتاب المساجد, �اب تحو�ل القبلة من القدس إلى الكع�ة, رقم صح�ح مسلم, الحجاج بن ),مسلم4222الحدیث(
 ).525الحدیث(

 .3,ص2) محمد رشید رضا, ج2(
 .144) سورة ال�قرة, آ�ة: 3(
 .142) سورة ال�قرة, آ�ة: 4(
. مجاهد قاله یهود، أح�ار: یلوق. الزجاج قاله العرب، مشركو المشركون؛: هاهنا �السفهاء قیل  المراد () قال ابن كثیر5(

 .452,ص1, جتفسیر القرآن العظ�مأعلم),  وهللا كلهم، هؤالء في عامة واآل�ة. السدي قاله المنافقون،: وقیل
 ).390, كتاب الصالة , �اب  التوجه نحو القبلة حیث كان, رقم الحدیث( صح�ح البخاري ) 6(
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 تجاه صدورهم في المكنون  الحسد من نا�ع وجل عز هللا سبیل عن المؤمنین الیهود صد وٕان

وَنُكمْ  َلوْ  اْلِكَتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َكِثیرٌ  َودَّ ( وجل عز قال, والدین المسلمین اًرا ِإ�َماِنُكمْ  َ�ْعدِ  ِمنْ  َیُردُّ  ُكفَّ

 للااََّ  ِإنَّ  ِ�َأْمرِهِ  للااَُّ  َ�ْأِتيَ  َحتَّى َواْصَفُحوا َفاْعُفوا اْلَحقُّ  َلُهمُ  َتَبیَّنَ  َما ْعدِ �َ  ِمنْ  َأْنُفِسِهمْ  ِعْندِ  ِمنْ  َحَسًدا

 أن كتاب، أهل هم الذین الیهود من كثیر عدد وتمنى أحب:  والمعنى )1()َقِدیرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى

 أنكم لهم ظهر ما �عد من لدینكم، و�غضا لكم حسدا الكفر، إلى اإل�مان من المؤمنون  أیها ینقلوكم

 هذا م�عث أي) َأْنُفِسِهمْ  ِعْندِ  ِمنْ  َحَسًدا(,)2( وسّلم عل�ه هللا صّلى محمدا �ات�اعكم الحق على

 على واستحوذ نفوسهم، على استولى الذي الحسد سوى  علة أو سبب من له �كن لم التمني

 �عتقدون  الیهود أن على دلیل وهذا,  تهمشر�ع في مذموم خلق فالحسد بذلك یؤمروا لم فهم, قلو�هم

 من عن النعمة زوال یتمنى صاحبھا تجعل التي والدنو النقص طب�عة ولكنها,  اإلسالم صحة
 .)3(الحق صورة یتمثل

 : الحدیث العصر في الیهود فساد 

 لبٍّ  ذي لكل �اد�ا وأص�ح,  واضحا ظهورا العشر�ن القرن  في العالمي المسرح على الیهود ظهر

 الكبرى  وخصوصا العالم�ة الحكومات س�اسة في الیهود تغلغل مدى لألحداث ومتا�عة �صیرةو 

 �قول المنحرفة ذاهبساهمة في صناعة المللم الحثیث وسعیهم, األمر�ك�ة المتحدة كالوال�ات منها

 التي النظر�ات أصحاب  �أنهم اعترافاتهم یجد )5(»صهیون  بروتوكوالت« �قرأ منو ()4(الشعراوي 

 .)8(والدارو�ن�ة )7(والوجود�ة )6(كالماركس�ة الخاطئة األفكار إلى دتقو 

                                                           
 .109) سورة ال�قرة, آ�ة: 1(
 .244,ص1, جالوس�طالتفسیر  ,) طنطاوي 2(
 .244,ص1, جالمصدر السابق) 3(
 .3271,ص6, جتفسیر الشعراوي , ) الشعراوي 4(
) یرى الدكتور عبد الوهاب المسیري أن ما �عرف ببرتوكوالت حكماء صهیون أمر ال أساس له من الصحة  وال �ستند إلى 5(

 .13,5, صصهیون�ةالبروتوكوالت والیهود�ة وال ,المسیري  الوهاب وثائق تثبت صحته, عبد
 الط�قات �صراع التار�خ و�فسر شيء كل أساس هي المادة وأن اإللحاد على �قوم فكري  مذهب ) الماركس�ة: أو الشیوع�ة6(

الموسوعة الم�سرة في وٕانجلز, الندوة العالم�ة للش�اب اإلسالمي,  ماركس ید على ألمان�ا في ظهرت االقتصادي, و�العامل
 .925,919, صزاب المعاصرةاألد�ان والمذاهب واألح

العشر�ن, وهو مذهب یرى أن ال  القرن  في الغر��ة اآلداب في استقر مذهب أشهر وهو ملحد، أدبي فلسفي  ) الوجود�ة: مذهب7(
 .822,812, صالمصدر السابقشيء سابق على اإلنسان , وأن اإلنسان هو الذي �صنع ذاته وق�مه, 

, شيء كل خلقت التي هي الطب�عة وأن,  واالرتقاء النشوء نظر�ة صاحب دارو�ن ارلزش إلى ینسب فكري  مذهب: الدارون�ة )(8
 .933,925ص, السابق المصدر
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 حصنوهم فقد الیهود أما, الیهود�ة غیر الشعوب في الضار أثرها ل�ظهر قبل من مرت�ة أمور وهي
. الناس بین �الفساد سعیهم �كون  وهكذا العالم، ضد التبییت أرادوا هكذا الفاسدة، الم�ادئ هذه ضد
 الزمن من فترة كل الكون  و�كتشف, وراءه نجدهم فإننا الكون  في الحالي االنحراف إلى نظرنا وٕاذا
 �الكوارث الحق �صیبهم لذلك مكائدهم؛ و�سبب الناس هؤالء �سبب هو إنما ف�ه الذي الفساد أن
 �أخذ إنما �الفساد األرض في السعي وهذا, فساداً  األرض في �سعون  ألنهم,الزمن من فترة كل

 الس�اس�ة األنظمة في التطرف شكل �أخذ ومرة العلم�ة، النظر�ات شكل �أخذ مرة ،متعددة صوراً 
 .).الناس لح�اة تخر�ب ذلك وكل شرسة، شیوع�ة أو شرسة رأسمال�ة من

 :المعاصر الیهودي الفساد من صور

 العمل ثم ومن ضالة فكر�ة نظر�ات �ابتداع )1(الحدیث العصر في الیهود قام: الفكري  الفساد -1
 على ومثاال, )2(الثالث العالم دول ذلك ومن الدول �عض إلى وتصدیرها وتطب�قها ترو�جها ىعل

, وجل عز هللا بوجود االعتراف عدم أي اإللحاد إلى الدعوة  ومضمونها الماركس�ة النظر�ة: ذلك
 ي،ماد منظور من الح�اة إلى وتنظر ,الحكومة أو للدولة  فقط فالملك�ة, الفرد�ة الملك�ة وٕالغاء

, وفي ذلك �قول الرئ�س )3(وسائل من أوتیت ما و�كل والنار، �الحدید أهدافها تحقیق إلى وتسعى
 العالم من �قعة أ�ة فيمحذرًا الشعب األمر�كي من الیهود( )4(األمر�كي األسبق بن�امین فرانكلین

 األدب�ة الق�م طمس لىإ دائماً  �عمدون  كانوا أنهم التار�خ �ظهر كبیرة، �أعداد الیهـود أقدام َوَطأتها
 اإلمساك قبل أّوالً  وٕاضعافه التجاري  الصرح زعزعة الى و��ادرون  األرض ألصحاب واألخالق�ة
  من محّصنة تجّمعات في أنفسهم تمییز إلى یتداعون  ثم �مفاصله،

                                                           
م، 1800 إلى تقر�ً�ا م1500 عام بین ما الفترة إلى الحدیث العصر بدا�ة مصطلح المؤرخون  ) العصر الحدیث: ینسب1(

 .65,ص9ج ,دیورانت , أر�ل ورانتدی , و�ل قصة الحضارةوهو أقسام أوائل ,أواسط ,وأواخر, 
) العالم الثالث: اختلف ال�احثون في تحدید مدلول العالم الثالث , إال أنه �مكن القول �أن العالم الثالث �شمل الدول التي 2(

الس�اسة والمجتمع في , كافرت سوزان كالفرت تعاني من مشاكل مشتركة سواء كانت في أفر�ق�ا أو آس�ا أو أورو�ا, بیتر
 .5,3ترجمة عبد هللا الغامدي, ص لعالم الثالث,ا
 .925,919, صالموسوعة الم�سرة في األد�ان والمذاهب واألحزاب المعاصرة) الندوة العالم�ة للش�اب اإلسالمي, 3(

م, انخرط في الح�اة العمل�ة منذ 1709, ولد في بوسطن سنة �اسي وعالم وكاتب وفیلسوف أمر�كيبنجامین فرانكلین: س (4)
عومة أظفاره فعمل في الط�اعة, ومن ثم انتقل إلى لندن ومن ثم عاد إلى ف�الدلف�ا في الوال�ات المتحدة, فأسس مط�عة ن

وأصدر جر�دة القت قبوال عند الناس وكان اسمها (ف�الدلف�ا غاز�ت), �عتبر من مؤسسي الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة, مات 
 .487,ص4, جعة الس�اسةموسو , الك�الي الوهاب م, عبد1790في عام 
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 واالستخفاف المس�ح�ة الق�م نقض إلى �عمدون  ثم االختراق، على عصّ�ة ،راالنصها أو الذو�ان

 حتى الدولة، داخل الدولة نفوذ �فوق  نفوذ ذات فاعلة ُبـؤراً  و�شّكلون  مسّلماتها، وتكذیب تها�موروثا

 .مالیـاً  الدولة خنق إلى عمـدوا ما، معارضةً  واجهوا ما إذا

 یتمّكنون  سوف فإنهم ، األمر�ك�ة المتحدة الوال�ات دستور في األهل�ة من استثناؤهم یتم لم إذا إنه

  الید لهم تص�ح �حیث   عـام، مائتي من أقلّ  خالل هائلة �أعداد يوالتنام التكّتل من

 التي الصورة تقر�ر من �مّكنهم الذي النفوذ وافتراس األرض وابتالع والتسّلط لالستقواء الطولى

 الذین وَرَثَتنا فان ، استثنائهم إلى تسارعوا لم إذا نكمإ .مستق�الً  حكوماتنا علیها تكون  أن یجب

 ، اإلنتاج عن �حثاً  المزارع في �كـّدون  وهم عرقاً  سیتصّببون  عـام، مائتي من أقلّ  اللخ سَیخلفوننا

 على تعملوا لم إذا �أنكم السادة أیها أحّذركم إنني..التاجر مكتب في كاألس�اد یجلسـون  هم بینما

 .)1( )قبوركم في سیلعنـونكم أحفادكم فان دائمة �صورة استثنائهم

 عامة الشعوب لدى الخلقي الحس تذو�ب في كبیرة جهودا الیهود وجه:  الخلقي الفساد -2

 التي المنحرفة وأفكارهم الهدامة مذاهبهم ضد تقف التي القوة أنها إلدراكهم, خاصة  منها والمسلمة

 �ص�ح �حم�ه خلقي س�اج بدون  فالفرد, الجنس وممارسة الرأي إبداء في الشخص�ة الحر�ة تؤ�د

,  للح�اة الصح�ح التصور و�فقد,  والمجتمع األسرة على والتمرد ح�ةاإل�ا إلى دعوة لكل فر�سة

 على للعمل عدة وسائل الیهود نهج ولقد, وٕاصالح بناء معول ال وٕافساد هدم معول �ص�ح و�ذلك

 ك�ارهم  على و�عود,  المجتمعات أخالق  �فسدوا  كي, والفرج ال�طن شهوات وٕاثارة, الرذائل نشر

 ومن األمثلة على ذلك:, خزائنهم تمأل طائلة أمواالً  ذلك  خالل من

 خالل من البه�م�ة الغرائز إلثارة إلحاد�ًا، إ�اح�اً  توجیهاً  وتوجیهها اإلعالم وسائل على الس�طرة -أ

 .)2( التجار�ة واإلعالنات والتلفاز والسینما واألسبوع�ة الیوم�ة الصحافة

 

                                                           
 ), موقعالیهــود حول فرانكلین بنجامین المتحدة للوال�ات رئ�س وأول األمر�كي الدستور مؤسس وث�قةمقال �عنوان((1) 

 م.16/10/2011بتار�خ,  حلوم ر�حي

 جذور لتل,عبد هللا ا,131,123ص, الدول�ة والمؤسسات اإلعالم�ة األجهزة في الیهودي , النفوذالرفاعي سید ) فؤاد2(
 .182,173ص, ال�الء
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 الش�اب ووزارات الش�اب�ة واالتحادات ديالنوا من الش�اب�ة، المؤسسات أنشطة على الس�طرة -ب
 محتو�اتها من وتفر�غها وأهدافها األمة توجهات عن �عیداً  اله�اً  عبث�اً  توجیهاً  وتوجیهها والر�اضة،
 .)1( والتر�و�ة الجهاد�ة

 للشواذ تسمح قوانین وٕاصدار بل وتنظ�مها حمایتها على تعمل قوانین وسن, الدعارة دور فتح -ج
 .)2(مشذوذه �ممارسة

ومن األدب�ات األجنب�ة والتي تعبر عن فساد الیهود خلق�ا, روا�ة تاجر البندق�ة وهي إحدى 
, وهي قصة تظهر خلق الكرم وحب الناس )3(ریب اإلنجلیزي الشهیر ول�ام شكسبیروا�ات األد

والتفاني في مساعدتهم لدى التاجر النصراني, وفي نفس االمر تظهر خلق الشجع والطمع والقد 
البخل والمتمثل في التاجر الیهودي المرابي والذي كان حاقدا على النصراني ألنه ال یتعامل و 

 .)4(�الر�ا و�قوم بإقراض الناس بدون أي فائدة ر�و�ة

 الهو�ة طمس على والعمل, والفضیلة كالعفة النبیلة الق�م تحط�م في الیهود دور تبرز أمثلة فهذه 

 �الجهاد التفكیر وعن الحقة التر��ة تعال�م عن األمة أفراد و�ق�ة بوالش�ا الطل�ة وٕا�عاد, اإلسالم�ة

 واصفا  كثیرا الكر�م القرآن عنها تحدث التي الفئة تلك یهود عن غر��ا ل�س وهذا, الیهود ضد

 على حر�صون  فهم, األمم من غیرهم تجاه عنصر�تهم ومدى شخصیتهم وخبث تفكیرهم طر�قة

 لمصالحهم العالم�ة الحكومات وتسخیر, العالم مقدرات على الس�طرةو , والرفاه�ة الرغد ملؤها ح�اة

, المسلمین �الد في وخصوصا العالم دول في والفتن القالقل إلثارة جادین و�سعون , وحظوظهم

, وجل عز هللا سبیل عن الصد �اب من كله وهم �حافظون بذلك على وجودهم في فلسطین, وهذا

ونَ  ِلمَ  ِكَتاِب الْ  َأْهلَ  َ�ا ُقلْ (قال عز وجل   َوَأْنُتمْ  ِعَوًجا َتْ�ُغوَنَها َآَمنَ  َمنْ  للااَِّ  َسِبیلِ  َعنْ  َتُصدُّ

  لم والمعنى )5()َتْعَمُلونَ  َعمَّا ِ�َغاِفلٍ  للااَُّ  َوَما ُشَهَداءُ 

                                                           
 . 171,161ص,  الداخل من مهددة حصوننا, حسین محمد محمد(1) 
 . 350,344ص, التار�خ عبر یهود�ة مكایدالمیداني,  حبنكة عبدالرحمن(2) 

�ة ول�ام شكسبیر: شاعر وأدیب إنجلیزي �عد من أشهر الشعراء وأعظم األد�اء عند الغرب النصراني, له روا�ات مسرح(3) 
, منیر معجم أعالم الموردم, 1616سنة م وتوفي في 1564عدیدة من أشهرها تاجر البندق�ة وعطیل ومكیت, ولد في سنة 

  267البلع�كي, ص
 www.marefa.org كامل الك�الني,, تلخ�ص قصة تاجر البندق�ة (4)
 99, آ�ة: سورة آل عمران (5)
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 ورسوله �اهلل دقص من اإل�مان وأهل وأول�ائه ألنب�ائه شرعها التي ومحجته هللا طر�ق عن تضلون 
 1).وما جاء �ه من عند هللا ت�غون  بذلك تحو�لهم عن الهدى إلى الضالل(

 من الغفیرة الجموع تنحرف حتى قرار لهم یهدأ ال المؤمنین غوا�ة على متلهفون  الیهود إن

 َأیَُّها َ�ا(وجل عز قال ,)2(أح�ارهم ذلك ومن ط�قاتهم جم�ع في موجودة الرغ�ة وهذه المسلمین

ونَ  ِ�اْلَ�اِطلِ  النَّاسِ  َأْمَوالَ  َلَ�ْأُكُلونَ  َوالرُّْهَ�انِ  اْألَْحَ�ارِ  ِمنَ  یًراَكثِ  ِإنَّ  َآَمُنوا الَِّذینَ   َسِبیلِ  َعنْ  َوَ�ُصدُّ

 الدن�ا �أكلون  فهم, ضاللهم ومن منهم تحذر واآل�ة, )4(الیهود علماء �األح�ار والمقصود ,)3()هللا

 هللا لكالم تحر�فهم مقابل  لر�اسةوا المناصب إلى و�تطلعون  الناس أموال من یتكسبون   �الدین

ونَ {  وهم, وجل عز  عن الناس �صدون  الحرام أكلهم مع وهم: أي )5(} للااَِّ  َسِبیلِ  َعنْ  َوَ�ُصدُّ

 الخیر، إلى یدعون  أنهم الجهلة من ات�عهم لمن و�ظهرون  �ال�اطل، الحق وُ�ل�سون  الحق، ات�اع

 اإل�مان أهل فعلى, )6(ینصرون  ال الق�امة و�وم النار، إلى دعاة هم بل یزعمون، كما ول�سوا

 .اآلخرة في جهنم ونار الدن�ا في المؤمنة الشخص�ة دمار إلى المؤدي الیهودي النهج من الحذر

 س�اسة الوالء القائم بین الیهود والنصارى ضد اإلسالم:: المطلب الثالث

 :مقدمة عامة

 �عض بین القائم الوالء وهي أال, الیهود�ة الس�اسة معالم من مهمة حق�قة إلى المائدة سورة أشارت

المسلمین وعقد التحالفات  ضد بینهم ف�ما والتناصر التعاون  أي, النصارى  و�عض الیهود

  العسكر�ة واالقتصاد�ة یبنهم �م یرجع �الفائدة على الفر�قین, وحتى �ظل زمام األمور �أیدیهم 

ا تتَِّخُذو  َ َال  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا(وجل عز ي, قالو�تحكموا في العالم كله �ما في ذلك العالم اإلسالم

                                                           
 53ص,3جقرآن,ال آي تأو�ل في الب�ان جامع ,الطبري  جر�ر ابن(1) 

 258ص, الكر�م القرآن في الیهود�ة الشخص�ة, الخالدي الفتاح عبد صالح(2)  

 34: آ�ة, التو�ة سورة )(3
 .121ص,4,جالعظ�م القرآن تفسیر, كثیر ابن(4) 

 .34: آ�ة, التو�ة سورة )(5
 .122ص,4ج, العظ�م القرآن تفسیر(6) 
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نُكمْ  َیَتَولَُّهم َوَمن ۚ◌  َ�ْعضٍ  َأْوِلَ�اءُ  َ�ْعُضُهمْ  ۘ◌  َأْوِلَ�اءَ  َوالنََّصاَرىٰ  اْلَیُهودَ   الَ  للااََّ  ِإنَّ  ۗ◌  ِمْنُهمْ  َفِإنَّهُ  مِّ

  .)1()الظَّاِلِمینَ  اْلَقْومَ  َیْهِدي

 اإلسالم أعداء هم الذین والنصارى  الیهود مواالة عن المؤمنین ع�اده تعالى ینهى اآل�ة هذه ففي
 یدا و�كونون  بینهم ف�ما یتناصرون  �عض أول�اء �عضهم أن أخبر ثم وجل، عز هللا قاتلهم وأهله،
 ال بل �ضركم، ی�الون  وال الحق�قة على األعداء فإنهم أول�اء، تتخذوهم ال فأنتم سواهم، من على

 عز هللا بین وقد ,)2(مثلهم هو من إال یتوالهم فال إضاللكم، على شیئا مجهودهم من یدخرون 
 من سمعوا ما �عد الكتاب أهل مواالة عن الّنهي لقبول المؤمنین نفوس تهّ�أت أن �عد ذلك وجل

 عل�ه هللا صلى للرسول األمور وتقلیبَ  المسلمین تضلیل ومحاولتهم دینهم في الیهود اضطراب
 ألنّ  )3(} والّنصارى  الیهود تّتخذوا ال آمنوا اّلذین �أّیها: {  �قوله �الخطاب علیهم فأقبل وسلم

 األخالق بین ما لُ�عد المسلمین لوال�ة �أهل أولئك ول�س والّصلة والوئام الوفاق على تنبِني الوال�ة
, )4(. تقّدم �ما تفاءاك والّتوج�ه الّتعلیل عن هنا الّنهي وجّرد, للمسلمین الَكید وإلضمارهم الّدینّ�ة،
 قال كما جم�عا مردها, )5(أقوال  ثالثة على اآل�ات هذه نزول سبب في التفسیر أهل واختلف
 وحلفاء أنصارا والنصارى  الیهود یتخذوا أن جم�عا المؤمنین نهى ذكره تعالى هللا أن( )6(الطبري 

 وحل�فا نصیرا اتخذهم من أنه وأخبر  وغیرهم، ورسوله �اهلل اإل�مان أهل على

 وأن والمؤمنین، رسوله وعلى هللا على التحزب في منهم فإنه والمؤمنین، ورسوله هللا دون  من وول�ا
  هذه من بواحد �صح( ولم )7(, وقال في موضع آخر)بر�ئان منه ورسوله هللا

 

                                                           
 .51: آ�ة, المائدة سورة(1) 
, الرحمن كالم تفسیر في المنان ت�سیر, السعدي الرحمن عبد, 132ص,3ج, العظ�م القرآن تفسیرابن كثیر, (2) 
 .235ص

 .51: آ�ة, المائدة سورة(3) 
 .228ص,6ج, والتنو�ر لتحر�را, عاشور ابن )(4

 من ادةُع�َ  براءة في سلول، ابن أبي بن هللا وعبد الصامت، بن ع�ادة في نزلت اآل�ات هذه أن یرى  من المفسر�ن من(5) 
 أرادوا �عض المؤمنین شأن في نزلت أنها یرى  من ومنهم, الیهود �حلف سلول ابن أبي بن هللا عبد تمسك وفي الیهود، حلف
 بني إعالمه في المنذر، عبد بن ل�ا�ة أبو بذلك عني بل: آخرون  وقال, المشركین ضد الیهود �عاهدوا أن أحد غزوة �عد

 .398,397,395ص, 10,جالقرآن آي تأو�ل في الب�ان جامع, الطبري  جر�ر ابن, الذ�ح أنه: سعد �حكم رضوا إذ قر�ظة
 .398ص,10ج, القرآن آي تأو�ل في الب�ان جامعابن جر�ر الطبري,  )(6
 .399,ص10, ججامع الب�ان في تأو�ل آي القرآن) 7(
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 كذلك، ذلك كان فإذ, قیل كما �أنه القول لصحته ف�سلم حجة، �مثله تثبت خبر الثالثة األقوال
 القول من ف�ه التأو�ل أهل قاله ما و�جوز عم، ما على �العموم التنز�ل لظاهر �حكم أن لصوابفا

 نصارى  أو یهودا یوالي كان منافق في نزلت اآل�ة أن شك ال أنه غیر. بخالفه عندنا علم ال الذي
 أذى من الیهود، من وقع ما هو, اآل�ة في الذي الّنهي وسبب), الدهر دوائر من نفسه على خوفا

 �حسب لك�ال, النهي في  علیهم ُ�قتصر ولم المؤمنین من معه ومن وسلم عل�ه هللا صلى للرسول
 ألنّ  هنا، الیهود على الّنصارى  عطف ذلك فلدفع الّنصارى، مواالة في مأذونون  أّنهم المسلمون 

 تكذیبهم عن الناشئة والنفرةُ  الّدین اختالف وهو الفر�قین، في واحد المواالة لعدم الّداعي السبب
 أن فیوشك الیهود مثل أذاة یومئذٍ  منهم تجئ لم وٕان فالّنصارى  وسلم عل�ه هللا صلى محّمد رسالة
 .)1( داع�ه ُوجد إذا منهم تجيء

 فر�ق كلّ  بوال�ة أي �عضًا، �عضهم بوال�ة أجدر أّنهم أي}  �عض أول�اء �عضهم:{ �قوله وعّق�ه 
 الوفاق ف�سهل واألعمال األخالق في أفراده تتقارب نهمم فر�ق كلّ  ألنّ  فر�ِقه، أهلِ  �عض منهم

 ولكن, الیهود ی�غض من النصارى  من فهناك, الّنصارى  أول�اء الیهودَ  أنّ  المعنى ول�س بینهم،
 كراه�ة على متفقون  لكنهم بینهم، ف�ما اختلفوا وٕان وهم للمسلمین، والشر ال�غضاء �ضمرون  الكل

 .)2(والمسلمین اإلسالم

 اْلَیُهودُ  َوقاَلتِ ( تعالى قوله ذلك فمن,  والنصارى  الیهود بین �قرن  آ�اته من عدد في لكر�ما والقرآن
 َحتَّى النََّصاَرى  َوَال  اْلَیُهودُ  َعْنكَ  َتْرَضى َوَلنْ ( تعالى وقال, )3()َوَأِح�َّاُؤهُ  للااَِّ  َأْبناءُ  َنْحنُ  َوالنَّصارى 

 عل�ه هللا صلى محمد النبي فإن, النصارى  رضا غیر الیهود رضا أن والمعنى ,)4()ِملََّتُهمْ  َتتَِّ�عَ 
 ألنهم,  صح�ح والعكس النصارى  عنه یرضى فلن الیهود عنه رضي إن وسلم

 واحد مبدأ من ینطلق الفر�قین كال أن على �ارز دلیل اآل�ة هذه في جمعهم ولكن,  )5(مختلفون 
 َوَقاَلتِ (تعالى وقال, تسفیهها �حاول أو الفر�قین معتقدات یهدم من تجاه الوقوف وهو أال, ومشترك
 الَِّذینَ  َقْولَ  َضاِهُئونَ �ُ  ِ�َأْفَواِهِهمْ  َقْوُلُهمْ  َذِلكَ  للااَِّ  اْبنُ  اْلَمِس�حُ  النََّصاَرى  َوَقاَلتِ  للااَِّ  اْبنُ  ُعَزْ�رٌ  اْلَیُهودُ 
  َوُرْهَ�اَنُهمْ  َأْحَ�اَرُهمْ  ُذواْ اتَّخَ (و) 6()ُیْؤَفُكونَ  َأنَّى للااَُّ  َقاَتَلُهمُ  َقْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا

 

                                                           
 .229ص,6ج, والتنو�ر التحر�رابن عاشور, (1)
 .229ص,6, جالمصدر السابق (2)
 .18المائدة, آیة: سورة  )(3
 .120سورة البقرة, آیة: )(4

 335ص,1ج, الشعراوي تفسیر, الشعراوي(5) 
 .30: آ�ة, التو�ة سورة(6) 



178 
 

 ُسْ�َحاَنهُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلـهَ  الَّ  َواِحًدا ِإَلـًها ِلَ�ْعُبُدواْ  ِإالَّ  ُأِمُرواْ  َوَما َمْرَ�مَ  اْبنَ  َواْلَمِس�حَ  للاّاِ  ُدونِ  مِّن َأْرَ�اً�ا
 نفس وفي اآل�ة نفس في صارى والن الیهود اجتماع السا�قتین اآلیتین في �ظهر ,)1()ُ�ْشِرُكونَ  َعمَّا

 خالل من أح�ارهم وعبدوا, هللا إلى البنوة نسبوا فالیهود, وجل عز �اهلل أشركا فالفر�قان,  المضمون 
 أن اعتقادهم في والنصارى   اإلله�ة الشر�عة خالف ولو حتى تحر�مهم وفي تحلیلهم في ات�اعهم
 .)2(الشر�عة یخالف ف�ما ره�انهم وطاعتهم هللا ابن هو السالم عل�ه ع�سى المس�ح

 :والنصارى  الیهود بین الوال�ة مظاهر

 ضد  النواحي جم�ع في بینهم القائم والتناصر التعاون  تعني والنصارى  الیهود بین الوال�ة إن 

 بدایتها في كانت  وٕان وهي, بینهم الحم�مة العالقة طب�عة إلى یرجع وهذا, والمسلمین اإلسالم

 وجل عز هللا أرسله الذي, السالم عل�ه ع�سى النبي رسالة  من هودالی موقف في ظهرت  عداوة

 الیهود أن إال فیها، الیهود حرفه ما ومصححاً  السالم، عل�ه موسى رسالة متمماً  إسرائیل بني إلى

, )3(السالم عل�ه وصل�ه قتله ادعوا بل,  قتله وحاولوا, الحكام �ه وأَْغروا وكذبوه، العداء، ناصبوه

ها على والنصارى  الیهود بین والعداوة حینال ذلك ومنذ  بل أثره، و�ختفي یزول ذلك أن إال, َأُشدِّ

   .)4(صداقة إلى العداوة وتتحول, المسلمین أو اإلسالم الطرفین عدو كان إذا الوئامُ  محلَّه َ�ُحلُّ 

 الیهودِ  طوائفُ  �ه تواجه الذي النوع ذلك وأبدیتها شراستها تماثل عداوة العداوات تار�خ في ول�س

 .)5(اإلسالم�ةَ  األمةَ  والنصارى 

 نظرا النصراني الغرب مع جیدة عالقات صناعة من الحدیث العصر في الیهود استطاع ولقد

 عبر وأجدادهم آ�ائهم من الموروث, وأهله اإلسالم على الدفین وحقدهم,  المشتركة لمصالحهم

 . المنصرمة األزمنة

                                                           
 .31: آ�ة, التو�ة سورة(1) 

 .176,170ص.10ج, والتنو�ر التحر�ر, عاشور ابن )(2
 الَِّذینَ  َوإِنَّ  َلُهمْ  ُش�ِّهَ  َولِكنْ  َصَلُبوهُ  َوما َقَتُلوهُ  َوما للااَِّ  َرُسولَ  مَ َمْر�َ  اْبنَ  ِع�َسى اْلَمِس�حَ  َقَتْلَنا ِإنَّا َوَقْوِلِهمْ ( وجل عز قال(3) 

 .157: آ�ة ,النساء سورة ) َ�ِقیناً  َقَتُلوهُ  َوما الظَّنِّ  اتِّ�اعَ  ِإالَّ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِ�هِ  َلُهمْ  َما ِمْنهُ  َشكٍّ  َلِفي ِف�هِ  اْخَتَلُفوا
 قد�ما وأسالیبهم وسائلهم جذورهم, ورواتها النبو�ة  السنة من والفرق   األهواء ابأصح , موقفمطر الزهراني )(4

 .32, صوحدیثا
 .528ص, العلمان�ة ,الحوالي سفر(5) 
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 في وخصوصا,  سا�قا �ه قاموا لما الغر�ي المعسكر مع وي ق تحالف إنشاء من الیهود تمكن ولقد

 النصارى  تذو�ب من, )1(النصران�ة المؤسسة وضعف روح�ا خواء أورو�ا فیها شهدت التي الفترة

 بإحداث وقاموا وشؤونهم ح�اتهم في فتغلغلوا, مخططاتهم ضمن خاص �شكل وأورو�ا عام �شكل

 واإلخاء الحر�ة شعارات الیهود یرفع وكان, )2()رلوث مارتن( كثورة الكن�سة ضد معینة ثورات

 الیهود تمكن -:منها نتائج عدة تحقیق من بذلك وتمكنوا, )3(السر�ة منظماتهم خالل من والمساواة

 . الغر��ة الحكومات في رف�عة ومواقع مناصب َتَبوُّء من

 . العالم وثروات اقتصاد وعلى بل وثرواته، الغر�ي االقتصاد على التامة الس�طرة -2

 .الیهودي الشعب تجاه األورو�ي التعاطف كسب -3

 .)4(اإلسالم ضد أخرى  مرة النصراني الیهودي التحالف إح�اء من الیهود تمكن -4

 :الحدیث العصر في المسلمین ضد والنصارى  الیهود بین الوال�ة من تینصور 

 :ذلك على األمثلة ومن,  الحدیث العصر في هامة أدوارا النصراني الیهودي التحالف لعب

 الذین  النصارى  مصلحة من الخالفة على القضاء كان لقد: اإلسالم�ة الخالفة على القضاء -1
 مصلحة ومن الصلیب�ة الحروب بثأر لألخذ الفرصة وتتحین االستعمار�ة دولهم لهم كانت

 العالم على یزالترك �ستوجب, الثاني الحمید عبد السلطان مع فشلهم أن أ�قنوا الذین أ�ضا الیهود

 )5(الفات�كان مجمع قرار �عد التوحد ذروة الخطة و�لغت, التلمود�ة لمآر�هم وتسخیره الصلیبي،
                                                           

 .383ص ,والفرق  األد�ان في رسائل ناصر الحمد, (1) 
 �عد أورو�ا، في الحاإلص عصر وُمطلق لالهوت، وأستاذ وقس�س، ألماني، راهب, م1483 سنة في ولد: لوثر مارتن(2) 

 فیها �عارض والتي نقطة وتسعین خمس من المؤلفة الشهیرة رسالته م 1517 عام في نشر,  الغفران صكوك على اعتراضه
 عل�ه �ع�سى اإل�مان خالل من هللا ونعمة مجان�ة هد�ة هو العفو ألن,  الخطا�ا تكفیر على للحصول �عمل الق�ام مبدأ

 .499-497ص,5ج, الس�اسة موسوعة الك�الي, الوهاب عبد, , م1546 سنة في مات, السالم
 وفق و�عملون  الداخل�ة وأنشطتهم أدائهم یخفون  الذین األفراد من مجموعة عام �شكل بها �قصد: السر�ة المنظمات(3)

 لهاخال من �عملون  التي الیهود منظمات بها �قصد خاص و�شكل, والهدف الرغ�ة لتحقیق معینة واتصاالت خاصة مفاه�م
 السر�ة المنظمات �عنوان مقالسل�م,  إیهاب, اله�كل وفرسان والماسون�ة,  كالصهیون�ة, العالم على �الس�طرة مآر�هم لتحقیق

 .الوطن دن�ا موقع من, 25/6/2012بتار�خ,  العالم في
 .34ص,  ورواتها السنة من والفرق  األهواء أصحاب موقف, الزهراني مطر(4) 

 األج�ال برأ ولكن,  الرومان و�راءة  المس�ح قتل في الیهود بدور, م1963 سنة في انعقد الذي انالفات�ك مؤتمر أقر )(5
  الیهودي، الشعب ورؤساء الكهنة من ممكن عدد أقل في الجر�مة وحصر الجر�مة، هذه وزر تولي من الالحقة الیهود�ة

 .الفوائد صید موقع من, )الصلیب على المس�ح افتدانا هل(�عنوان مقال السقار, منقذ
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 أثر كل محو إلى یهدف كان والذي السالم، عل�ه المس�ح دم من الیهود تبرئة على ینص الذي

 نجد وهكذا ,)1(الماإلس لمجابهة واحدة نصران�ة یهود�ة كتلة إیجاد و�التالي للیهود، مس�حي عدائي

 یجتمعون  مصلحة وأعظم مصالحهم، سوى  یجمعهم ال متناحرون  متعادون  والنصارى  الیهود أن

 . والمسلمین اإلسالم عداء هي علیها

 من والعمل االعتقاد في الیهود مع النصارى  �شترك:  فلسطین في الیهود�ة الدولة إنشاء -2

 رئ�س�ا ومركزا عاصمة القدس واتخاذ, فیها مله دولة وٕاقامة فلسطین في الیهود اجتماع أجل

 عقد وتعالى س�حانه هللا �أن العتقادهم أجله؛ من و�عملون , ذلك ف�عتقدون , الیهود أما, لدولتهم

, فقط الیهود من ولذر�ته له ملكا فلسطین تكون  أن على, السالم عل�ه إبراه�م مع وعدا وأبرم عهدا

 سفر في ورد فمثال, عندهم المقدسة, حرفةالم كتبهم  من بنصوص ذلك على و�ستدلون 

 ف�ه أنت الذي الموضع من وانظر عین�ك ارفع: عنه لوط اعتزال �عد ألبرام، الرب وقال()2(لتكو�نا

 أما) األبد إلى ولنسلك أعطیها لك ترى  أنت التي األرض جم�ع ألن,  وغر�ا وشرقا وجنو�ا شماال

 وأن, للیهود األصلي البلد أنها یرون  أنهم إال,  لهم وأنها �فلسطین األحق هم أنهم فیرون  النصارى 

, لها عاصمة القدس و�تخذون , دولتهم و�ق�مون  فیها سیجتمعون  الیهود أن قدر, وعال جل هللا

 �عتقدون  إنهم حیث, األرض إلى ثان�ة المس�ح مجيء قبیل, الزمان آخر في وذلك, ه�كلهم و�ق�موا

 .)3( النصران�ة في یدخل لم من كل تلوس�ق  الزمان، آخر في سینزل المس�ح أن

 :الیهودي الوطن لفكرة النصارى  دعم على معاصر�ن مثالین وسأذكر

 إقامة من الیهود لتمكین كبیر وجهد دؤوب �عمل بر�طان�ا قامت لقد: والیهود بر�طان�ا: أوالً  

 )4(�ةالفلسطین القض�ة تار�خ عبر الیهود ساند من أكثر وكانت, فلسطین أرض على لهم وطن

 :ذلك على األمثلة ومن

 �ستحق ال لمن �ملك ال من بوعد أ�ضا والمعروف بلفور تصر�ح أو :)1(بلفور وعد إصدار -1

 أرسلها التي الرسالة على تطلق, أرض �ال لشعب شعب �ال أرض المز�فة المقولة على بناء وذلك
                                                           

 .534ص,  العلمان�ة الحوالي, سفر )(1
 .)15,14(الفقرة, 13 إلصحاح(2)
 .200ص,  والمذاهب والفرق  األد�ان في رسائل, الحمد ناصر )(3
 .23-22ص, الحدیث فلسطین تار�خالك�الي,  الوهاب عبد )(4

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 إلى فیها �شیر) 3()روتشیلد والتر لیونیل( اللورد إلى بر�طان�ا خارج�ة وز�ر )2(بلفو ج�مس آرثر

 البر�طان�ة الصحف في نشره وتم فلسطین في للیهود قومي وطن إلنشاء البر�طان�ة الحكومة تأیید

" فرنسا" رأسها وعلى أورو�ا، دول سارعت الوعد هذا إعالن وفور م1917 نوفمبر 8 سنة

 ردود واختلفت الصاعقة، عوق العر�ي العالم مناطق في كان بینما بتأییده،" أمر�كا"و" إ�طال�ا"و

 فیدل شيء على دل إن الوعد وهذا )4(,والغضب واالستنكار الدهشة بین عل�ه العرب أفعال

 أهم كان والتي العالم�ة )5(الصهیون�ة الس�اسة مع النصران�ة بر�طان�ا تعاطف على بوضوح

 . فلسطین في للیهود قومي وطن إیجاد أهدافها

      �اشرت قد بر�طان�ا كانت وقد(لفلسطین إخضاعهم ر�طانیون الب أتم بلفور وعد إثر على -2

 �عد وخاصة  م1918-م1917 عامي بین ما )السالح و�قوة �اإلكراه سا�قا فلسطین على سلطاتها

, )6(ر�مون  سان مؤتمر في م1920 سنة فلسطین في االنتداب حق بر�طان�ا الحلفاء منح أن

                                                                                                                                                                      
 االستعمار�ة الدول ف�ه أبدت والذي م1917 نوفمبر 2 في الصادر الرسمي البر�طاني  التصر�ح هو: بلفور وعد(1) 

 الملیونیر إلى بلفور ج�مس آرثر بر�طان�ا خارج�ة وز�ر أرسلها رسالة عن ع�ارة وهو, الصهیون�ة األماني مع تعاطفها
 لتحقیق الیهود بجانب �الوقوف الكامل بر�طان�ا  بتعهد  الرسالة  وتنص روتشیلد دي وولتر لیونیل اللورد المعروف الیهودي

 .561-560ص,1ج, الس�اسة موسوعة, الك�الي الوهاب عبد فلسطین في لهم دولة إقامة في المتثمل فهمهد
 وفیها  اسكتلندا في و�تنغهام في م 1848 سنة في ولد مس�حي وصهیوني محافظ بر�طاني س�اسي: بلفور ج�مس آرثر(2)
 , بإنجلترا كامبر�دج وجامعة إیتون  كل�ة في العل�ا دراساته أكمل  القد�م والعهد االبتدائ�ة تعلم
 في م 1919 إلى 1916 من للخارج�ة وز�راً  أ�ضاً  وعمل,   م 1905 إلى 1902 من بر�طان�ا في الوزارة رئاسة تولى

,   فلسطین في للیهود قومي وطن إلنشاء بر�طان�ا دعم على نص الذي بلفور وعد بإعطاء اشتهر, جورج لو�د د�فید حكومة
 .560ص ,السابق درالمص, م1930 عام مات

 الیهود�ة روتشلید عائلة من, حیوان وعالم وس�اسي، بر�طاني، مصرفي وهو م، 1868 سنة في ولد لیونیل: روتشلید )(3
 في الیهود�ة الطائفة وزع�م اإلنجلیزي  البرلمان في عضو أول وهو, وقتها في عائلة أغنى وكانت, �الصرافة اشتهرت والتي

, الك�الي الوهاب عبد, الس�اسة موسوعة, م1937 سنة مات,  دولتهم تقوم حتى هودالی دعم على حرص, انجلترا
 .838ص,2ج

 .2ص, حماس حركة, بلفور وعد حول تقر�ر ,الالجئین شؤون  دائرة(4) 
 خاللها من تحكم فلسطین في للیهود دولة إقامة إلى ترمي متطرفة، عنصر�ة س�اس�ة  حركة الصهیون�ة: الصهیون�ة(5)

 في المقدس بیت إلى) الخلیل( من انتقاله �عد قصره داود ابتنى حیث القدس في) صهیون  جبل( من مشتقة وهي, هكل العالم
 �عد الذي هرتزل النمساوي  الیهودي �شخص�ة الحدیثة الصهیون�ة الحركة ارت�طت وقد الم�الد قبل عشر الحادي القرن 

 والمذاهب األد�ان في الم�سرة الموسوعة اإلسالمي, للش�اب العالم�ة الندوة, الحدیث الصهیوني للفكر األول الداع�ة
 .518ص,1ج, المعاصرة واألحزاب

  االولى العالم�ة الحرب في ألمان�ا على انتصارهم �عد وال�ا�ان الغر�یون  الحلفاء عقده دولي مؤتمر: ر�مو ) مؤتمر سان(6
 وٕاضفاء و�ر�طان�ا فرنسا بین العر�ي المشرق  اسمتق  بنوده من وكان, م1920 سنة في, إ�طال�ا في ر�مو سان مدینة في

 .108 -107ص,3ج, الس�اسة موسوعة, الك�الي الوهاب عبد, بلفور وعد على  الدول�ة الشرع�ة
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 أقدام لتوطید تسعى كانت والتي س�استهم فرض وافاستطاع, بلفور وعد نص بتطبیق وتخو�لها

 .)1(الفلسطینیین ضد �مجازر والق�ام المتالحقة الهجرات خالل من, فلسطین في الیهود

 تعترض مقاومة كل لضرب تسعى عاما ثالثین استمر والذي حكمها طیلة بر�طان�ا ظلت -3

 الیهودي الوجود ودعم فلسطین إلى الیهود�ة الهجرة دعم قوة من أوتیت ما �كل وحاولت, خطتها

 ضد مجازر من الیهود �ه قام ما عن وسكتت, وس�اس�اً  وعسكر�ا اقتصاد�ا فلسطین في

, الیهود�ة المناطق عن �الجالء أخذت فلسطین من قواتها تسحب بدأت وعندما, الفلسطینیین

 ذخیرةال ومستودعات والمعسكرات المطارات تسلمها وأخذت, الیهود�ة للوكالة وتسل�مها

 . )2(م1948 مایو 15 سنة في یهود دولة  إعالن كان النهائي انسحابها إثر وعلى, والتحصینات

 والمالي العسكري  الدعم تقد�م من جهداً  األمر�ك�ة المتحدة الوال�ات تأل لم: والیهود أمر�كا :ثان�اً  

 فقد الفلسطینیین، ُتجاه الواِضحة اإلسرائیل�ة والمجازر الوحش�َّة األعمال من الرغم على, للیهود

 ومن و�الم�االة، تامٍّ  بتجاهل الفلسطین�ة القض�َّة مع دائًما المتعاق�ة األمر�ك�َّة اإلدارات تعاملت

  الوال�ات ف�ه َتعهَّدت والذي ،1947 عام )3(ترومان مبدأ -1:ذلك على األمثلة

عم بتقد�م المتحدة  َتخضعُ  التي الُمسلَّحة قل�َّاتاأل أو االحتالل ِنیر تحت القاِ�عة للشعوب الدَّ

 اعترف فقد المبدأ بهذا یلتزم لم ترومان الرئ�س أن إال الفلسطینیین �شمل وهذا  خارج�َّة، لضغوط

:  فعله مبررا ترومان وقال الدولة، تأس�س )4(جور�ون  بن إعالن من دق�قة11 �عد إسرائیل بدولة

                                                           
 .5-4ص, م1948 عام فلسطین نك�ة, الدائم عبد عبدهللا ,315-311ص ,الحدیث فلسطین تار�خ, الك�الي الوهاب )عبد(1

 .5-4ص, م1948 عام فلسطین �ة, نكالدائم عبد عبدهللا(2) 
 من المنصب تولى األمر�ك�ة، المتحدة للوال�ات والثالثون  الثالث الرئ�س وهو م، 1884 سنة في ولد:  ترومان هاري  )(3

 للرئ�س خلفاً  الرئاسة تولى ثم یوم 82 لمدة األمر�كي الرئ�س نائب منصب �شغل ترومان كان م،1953 حتى 1945
 ألمان�ا من كالً  واستسالم الثان�ة العالم�ة الحرب إنهاء على ترومان أشرف المنصب، في وفىت الذي روزفلت فرانكلین
 بین ال�اردة الحرب عهده في بدأت كذلك م، 1945 أغسطس في وناجازاكي هیروش�ما قنبلتي بإطالق أمر كما وال�ا�ان،
 تار�خ في مهما مبدأ ترومان أصدر,  الصهیون�ة ركةالح تأیید في كبیرا دورا لعب وقد السوفیتي، واإلتحاد المتحدة الوال�ات
 ,م1972 سنة في ترومان مات ,الشیوعي المد مقاومة خالل من األمر�كي والنفوذ األمر�ك�ة المصالح �حما�ة �قضي, أمر�كا

 .724,723ص,1ج, الس�اسة موسوعة الك�الي, الوهاب عبد
 ولتحّمسه غر�ن، دافید �اسم م 1886 سنة  البولند�ة بلونسك مدینة لدوُ ., إلسرائیل وزراء رئ�س أّول:  غور�ون  بن دافید )(4

 االسم �استعمال و�دأ العمل�ة ح�اته بدا�ة في الصحافة غور�ون  بن امتهن, 1906 عام فلسطین إلى هاجر للصهیون�ة،
 مرحلة في لصهیون�ةا العّمال�ة الحركة طالئع من غور�ون  بن كان, الس�اس�ة ح�اته مارس عندما" غور�ون  بن" الیهودي
 بن و�عد, االستقالل حرب اإلسرائیلیون، علیها ُ�طلق التي م 1948 حرب في إسرائیل غور�ون  بن قاد فقد ، إسرائیل تأس�س
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 َنجاح على َ�حرصون  الذین اآلالف لمئات بأستجی أنْ  عليَّ  یجب ولكن السادة أیُّها آسف أنا"

 .)1("االنتخاب�ة دائرتي في العرب من اآلالف مئات لدي فل�س الصهیون�ة؛

 في الفلسطینیین  حق على یؤكد كان والذي, )2(كارتر ج�مي األمر�كي الرئ�س إدارة ِظلِّ  في -2

 الضفة في )4(الیهود�َّة المستوطنات إقامة )3(د�فید كامب �عد إسرائیل واصلْت  المصیر تقر�ر

قبل   من القوي  للضغط كارتر وأَذَعن  العر��ة، األراضي على است�الئها خالل من)5(الغر��ة

  .المسلم األمر�كي المجتمع من شدیدة أمل خی�ة ظلِّ  في )6(اإلسرائیلي اللُّو�ي

 المقاومة حركة من ةالفلسطین� المقاومة ق�ادات من ثالثة بإدراج  قر��ا األمر�ك�ة اإلدارة قامت -3
 �حق االحتالل ق�ادة جرائم عن وتعامت وتجاهلت, )7(لدیها اإلرهاب قوائم على حماس اإلسالم�ة

 االحتالل تقاوم وطني تحرر حركات هي المقاومة حركات �أن الثابت للحق وتنكرت, شعبنا
 .شعو�ها وق وحق حقوقها عن وتدافع الدول�ة والمواثیق األعراف كافة كفلتها مشروعة مقاومة

                                                                                                                                                                      
 م1948 سنة من إسرائیل تأس�س منذ  اإلسرائیل�ة الوزراء رئاسة تبّوأ والذي اإلسرائیلي العمل لحزب المؤسسین من غور�ون 
 .574,573ص,1ج  الس�اسة موسوعة, الك�الي الوهاب عبد, م1953- م1951 األعوام اء�استثن م1963 وحتى

 .األلوكة ش�كة موقع من, م14/5/2012, )الفلسطین�ة القض�ة تجاه األمر�ك�ة مقال �عنوان(الس�اسة�شار �كور,  (1)
 م1981إلى م1977 من الفترة يف وذلك والثالثون  التاسع المتحدة الوال�ات رئ�س, م1924 سنة في ولد كارتر، ج�مي(2)
 في عضواً  انتخب عندما م1962 في الس�اسة دخل,  األمر�ك�ة جورج�ا بوال�ة بلینز مدینة في ولد, الد�مقراطي الحزب من

 وتوق�ع بنما إلى بنما قناة منطقة �عودة رئاسته فترة تمّیزت,  للوال�ة كحاكم انتخب 1970 وفي جورج�ا، وال�ة شیوخ مجلس
 والى التسعین�ات خالل, إیران في األمر�ك�ة السفارة في الرهائن أزمة وكذلك األوسط الشرق  في للسالم د�فید كامب اتفاق�ات

 ج, الس�اسة موسوعةالدول�ة, عبد الوهاب الك�الي,  الس�اسات في للمشاركة ومتفرغ للسالم، ومفاوض كوس�ط ظهر اآلن
 23,22ص, 4

 المصري  الرئ�س من كلٌ  وحضره,  األمر�ك�ة اإلدارة عل�ه أشرفت,  وٕاسرائیل رمص بین للتسو�ة اتفاق: د�فید كامب(3) 
 كامب منتجع في عقده وتم, ب�غین مناح�م اإلسرائیلي الوزراء ورئ�س كارتر ج�مي األمر�كي والرئ�س, السادات أنور محمد
 .55,52ص 4ج , الس�اسة وعةموس,  یوما عشر ثالثة واستمر, م1978 سنة, األمر�ك�ة المتحدة الوال�ات فیر د�فید
, األرض على االست�الء أجل من,  ألفرادهم الغر��ة الضفة في الیهود أقامها سكن�ة وحدات: الیهود�ة المستوطنات )(4

 .182ص, 1ج, الس�اسة موسوعة
, األردن نهر شرقا �حدها,  والخلیل والقدس  نابلس بج�ال �سمى ما تشكل واحدة جبل�ة كتلة عن ع�ارة: الغر��ة الضفة(5) 
,  الس�اسة موسوعة, الك�الي الوهاب عبد, النقب صحراء وجنو�ا, الجلیل منطقة وشماال, الفلسطیني الساحل وغر�ا

 .737,732ص,3ج
 األوسط الشرق  تجاه األمر�ك�ة الس�اسة في التأثیر �غرض, م1954 تأسست یهود�ة أمر�ك�ة منظمة: اإلسرائیلي ) اللو�ي7(

 والیهود�ة الیهود موسوعة المسیري, الوهاب عبد, والصهیون�ة اإلسرائیل�ة المصالح مع سةالس�ا هذه تتفق �حیث
 .498ص, 6ج, والصهیون�ة

 .8/9/2015 بتار�خ,  اإلسالم مفكرة موقع عن نقال )(7
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 الذي األمر, وحدیثا قد�ما والنصارى  الیهود بین القائم والوالء والتعاضد التكاتف سبق مما یتضح
 عن یرضون  ال والنصارى  الیهود أن ف�ه الشك ومما, جم�عا منهما الحذر إلى المؤمن یدعو

 ِملََّتُهمْ  َتتَِّ�عَ  َحتَّى النََّصاَرى  َوَال  اْلَیُهودُ  َعْنكَ  َتْرَضى َوَلنْ (وجل عز قال, ملتهم ات�ع إذا إال المؤمن
 ِمنْ  للااَِّ  ِمنَ  َلكَ  َما اْلِعْلِم ِمنَ  َجاَءكَ  الَِّذي َ�ْعدَ  َأْهَواَءُهمْ  اتََّ�ْعتَ  َوَلِئنِ  اْلُهَدى ُهوَ  للااَِّ  ُهَدى ِإنَّ  ُقلْ 

 أبدا النصارى  وال لیهودا منه یرضى ال أنه رسوله، تعالى یخبر اآل�ة هذه ففي) 1()◌ٍ َنِصیر َوَال  َوِليٍّ 
 ُهَدى ِإنَّ : { وقوله, الهدى أنه و�زعمون  عل�ه، هم الذي الدین إلى دعاة ألنهم ,)2(دینهم �ات�اعه إال
 الهدى، هو �ه �عثني الذي هللا هدى إن:  وسلم عل�ه هللا صلى محمد �ا قل:  أي} الهدى هو للااَِّ 

{  قوله بدلیل الهوى  فهو عل�ه، أنتم ما وأما, )3(الشامل الكامل الصح�ح المستق�م الدین هو: �عني
 .} َنِصیرٍ  َوال َوِليٍّ  ِمنْ  للااَِّ  ِمنَ  َلكَ  َما اْلِعْلِم ِمنَ  َجاَءكَ  الَِّذي َ�ْعدَ  َأْهَواَءُهمْ  اتََّ�ْعتَ  َوَلِئنِ 

 آنالقر  من َعِلموا ما �عد والنصارى، الیهود طرائق ات�اع عن لألمة شدید ووعید تهدیدوفي اآل�ة 
  واألمر ،صلى هللا عل�ه وسلم الرسول مع الخطاب فإن ك،ــذل من �اهلل ع�اًذا والسنة،

 ال اللفظ �عموم العبرة أن كما المخاطب، بخصوص ال المعنى �عموم االعت�ار ألن,)4(ألمته

 .)5(السبب بخصوص

                                                           
 .120آ�ة: ال�قرة سورة )(1

 .64ص ,السعدي تفسیرالسعدي,  الرحمن عبد, 281ص,1ج ,العظ�م القرآن تفسیرابن كثیر, (2) 
 .281,ص1, جتفسیر القرآن العظ�م (3)
 .281ص,1جتفسیر القرآن العظ�م,ابن كثیر,  (4)
 في اإلتقان) األول عندنا واألصح السبب بخصوص أو اللفظ �عموم العبرة هل األصول أهل اختلف( السیوطي قال (5)
 .64ص, م الرحمنت�سیر الكر�م المنان في تفسیر كالعبد الرحمن السعدي,  , 89ص,1ج, القرآن علوم
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 الخاتمة
 وتشمل النتائج والتوصیات

 النتائج:*

 كثیرة آ�ات منف�ه  �ما كفانا وقد یهود شخص�ة لمعرفة األول المرجع هو الكر�م القرآن -1

 ثم ومن علیها االعتماد فین�غي,  سورة خمسین بلغت وقد المدن�ة والسور المك�ة السور تضمنتها

 وسبر القوم تار�خ لقراءة  وسلم علسه هللا صلى هللا رسول عن الثابتة الصح�حة السنة إلى الرجوع

 . شخصیتهم

 واألعراف ال�قرة سور في وخصوصاً , كثیراً  والیهود إسرائیل بني عن ر�مالك القرآن تحدث -2

 .والمائدة

 نصیب كان مرات يثمان ورد وقد, المدني العهد في الكر�م القرآن في الیهود مصطلح أطلق -3

 .مرات أر�ع فیها ورد حیث األكبر المائدة سورة

 أنب�اء برسالة آمن موحد مؤمن قسم,  نیقسم  والطو�ل القد�م تار�خهم عبر إسرائیل بنو انقسم -4

 أعرض وقسم, واإلنجیل والز�ور التوراة تعال�م وات�ع السالم عل�ه موسى من بدءاً  إسرائیل بني

 وانتهاء السالم عل�ه موسى من بدءاً  األنب�اء �ه جاء �ما وال دیناً  �اإلسالم یؤمن ولم  وكذب

 . إسرائیل بني أنب�اء آخر السالم عل�ه �ع�سى

  الكتاب أهلاسم  القرآن علیهم أطلق والذین المحمد�ة النبو�ة ال�عثة زمن في الحجاز یهود -5

 ومنهم,  القلیلة الفئة وهم �ه جاء ف�ما وصدقه وسلم عل�ه هللا صلى محمد �الرسول آمن من منهم

 وسلم عل�ه هللا صلى محمد العظ�م الرسول وكذبوا �القرآن وكفروا الحق عن أعرضوا األكثر�ة وهم

 .سلم وجل عز هللا لكن دعوته طر�ق واعترضوا وآذوه

 وسلبت, السماء لرسالة وأذعنوا �الحق تمسكوا أن وقت زمانهم عالمي على إسرائیل بنو لّض فُ  -6

 .التوراة بتحر�ف وقاموا والجحود الكفر د�اجیر في تاهوا أن �عد األفضل�ة منهم
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 في وسرى  إال قب�ح أو مذموم خلق من ماف والنقائص الرذائل مجمع الیهود�ة الشخص�ة -7

 . سلف عن خلفاً  األج�ال وتوارثته وجماعاتهم أفرادهم

هذا إن دل على شيء و  الیهود عن تحدثت التي  القرآن�ة اآل�ات أواخر من المائدة سورة آ�ات -8

 فیدل على أن ما ذكر عنهم في السورة نفسها من أخالق وعقائد �اق فیهم إلى ق�ام الساعة.

 بني من أجدادهم في كانت التي المذمومة األخالق إلى تعود الیهود�ة الشخص�ة جذور -9

 مروراً   ثم ومن, یهود نفس في بل�غة آثار من تركته وما الوثن�ة الفرعون�ة �البیئة مروراً , إسرائیل

 الذي األمر,  التلمود في المتمثلة وشروحاتها األسفار من إل�ه آلت وما للتوراة التحر�ف �فترات

 .الیهود ظهور في ال�ارز األثر كان

 .غر��ة �صورة واعوجاجها الیهود فطرة فساد -10

 حتى وٕان حرفت.  المقدسة و�الكتب الدین وعلماء والتار�خ �البیئة تتأثر كافرة شخص�ة أي -11

, المختار هللا شعب أنهم یزعمون  فهم, غیرهم عن و�میزهم یبرزهم �ما عقائدهم الیهود ر�ط -12

 غیر الشعوب قتل على تحر�ضه من -إلههم – لسان على أقوال من اختلقوه ما ذلك على مثاالً و 

 .فلسطین بلد ملكهم وأنه یهود�ةال

 ونقائص معایب من ال�شر�ة عرفته ما فیها كل امتزج, غر��ة تركی�ة ذو ةالیهود� الشخص�ة  -13

 .النصارى  لدى حتى ف�ه مرغوب غیر شعب فالیهود ولذلك,  وق�ائح

 فالمنهج  الحالي وقتنا وٕالى المسلمة الدولة فجر منذ قائمة فتئت ما للمؤمنین الیهود�ة العداوة -14

 .السالفة واألزمان القرون  وانقضت األج�ال تعددت وٕان واحد

 واالجتماع�ة والس�اس�ة التر�و�ة الجوانب جم�ع إلى امتد المعاصر الیهودي االنحراف -15

 .وشدته االنحراف غور على یدلل امم, وغیرها واالقتصاد�ة

 أن المهم, مصالحهم تتطل�ه ما حسب على دفتها یدیرون  الیهود لع�ة المعاصرة الس�اسة -16

علیهم  األنب�اء أرض على المقامة دولتهم أمد �طول وحتى, یهود قادة بید األمور أزمة تظل

 .وجل عز هللا رقد ال المزعوم اله�كل بإقامة الكبیر حلمهم یتحقق ثم ومن, السالم
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 محار�ة واحد الهدف ألن والسمات المظاهر بنفس تقر��اً  اتسم وحدیثاً  قد�ماً  الیهودي الفساد -17

 .واحدة واإلستراتیج�ة,  وأهله اإلسالم

 بینهم القائم والوالء, المسلمین عدوهم وكان, مصالحهم التقت طالما توأمان والنصارى  الیهود -18

 .المسلمین عصا وتفر�ق التوحید كلمة محار�ة �ستط�عوا حتى سا�قة عداوة عن تطور

 التوص�ات*

 التفسیر كتب في الكامنة الدرر تبرز, علم�ة ورسائل كتب إلى اإلسالم�ة المكت�ة تحتاج-1

 .الیهود عن �الحدیث المتعلقة

 حتى  �ةالقرآن �اآل�ات ور�طها واآلن�ة السا�قة الیهود أزمنة بین الواقع�ة الفروق  مراعاة ین�غي -2

 .جیداً  تفهم

 فمثالً ,  عنها تحدثت  التي السور خالل من اإلسرائیل�ة �الشخص�ة ىعنتُ  �سلسلة أوصي -3

 .المعاصر �الواقع وعالقتها ال�قرة سورة خالل من اإلسرائیل�ة الشخص�ة
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 أوال: مسرد اآلیات الكریمة
 

 رقم الصفحة اآل�ة رقم اسم السورة الرقم

 
 

   الفاتحة

َراطَ  َنااْهدِ  1  49 6 اْلُمْسَتِق�مَ  الصِّ

 
2 

 َغْیرِ  َعَلْیِهمْ  َأْنَعْمتَ  الَِّذینَ  ِصَراطَ 
الِّینَ  َوَال  َعَلْیِهمْ  اْلَمْغُضوِب   الضَّ

7 49 

 
 

   ال�قرة

 
1 

 َأْنَعْمتُ  الَِّتي ِنْعَمِتيَ  اْذُكُروا ِإْسَراِئیلَ  َبِني َ�ا
 َوإِ�َّايَ  ْهِدُكمْ ِ�عَ  ُأوفِ  ِ�َعْهِدي َوَأْوُفوا َعَلْ�ُكمْ 

 َفاْرَهُبونِ 

40 39 

 
2 

ًقا َأْنَزْلتُ  ِ�َما وَآِمُنوا  َوالَ  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدِّ
لَ  َتُكوُنوا  ِ�َآَ�اِتي َتْشَتُروا َوالَ  ِ�هِ  َكاِفرٍ  َأوَّ
 َفاتَُّقونِ  َوإِ�َّايَ  َقِل�ًال  َثَمًنا

41 53 

 
3 

 َأْنَعْمتُ  ِتيالَّ  ِنْعَمِتيَ  اْذُكُروا ِإْسَراِئیلَ  َبِني �ا
ْلُتُكمْ  َوَأنِّي َعَلْ�ُكمْ   اْلَعاَلِمینَ  َعَلى َفضَّ

47 39 

 
4 

ْیَناُكمْ  وإِذْ   َ�ُسوُموَنُكمْ  ِفْرَعْونَ  َآلِ  ِمنْ  َنجَّ
 َوَ�ْسَتْحُیونَ  َأْبَناَءُكمْ  ُیَذ�ُِّحونَ  اْلَعَذاِب  ُسوءَ 

 َعِظ�مٌ  َر�ُِّكمْ  ِمنْ  َ�َالءٌ  َذِلُكمْ  َوِفي ِنَساَءُكمْ 

49 68,24,23 

 
5 

 َنَرى  َحتَّى َلكَ  ُنْؤِمنَ  َلنْ  ُموَسى َ�ا ُقْلُتمْ  َوإِذْ 
اِعَقةُ  َفَأَخَذْتُكمُ  َجْهَرةً  للااََّ   َوَأْنُتمْ  الصَّ

 َتْنُظُرونَ 

55 40 

 ِمْنَها َفُكُلوا اْلَقْرَ�ةَ  َهِذهِ  اْدُخُلوا ُقْلَنا َوإِذْ  6
ًدا اْلَ�ابَ  َواْدُخُلوا َرَغًدا ِشْئُتمْ  َحْیثُ   ُسجَّ

 َوَسَنِز�دُ  َخَطاَ�اُكمْ  َلُكمْ  َنْغِفْر  ِحطَّةٌ  َوُقوُلوا
 اْلُمْحِسِنینَ 

58 26 
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7 

لَ   َلُهمْ  ِقیلَ  الَِّذي َغْیرَ  َقْوًال  َظَلُموا الَِّذینَ  فَبدَّ
َماءِ  ِمنَ  ِرْجزًا َظَلُموا الَِّذینَ  َعَلى َفَأْنَزْلَنا  السَّ

 َ�ْفُسُقونَ  َكاُنوا ِ�َما

59 26 

8 
 

 اْضِربْ  َفُقْلَنا ِلَقْوِمهِ  ُموَسى اْسَتْسَقى وإِذِ 
 َعْشَرةَ  اْثَنَتا ِمْنهُ  َفاْنَفَجَرْت  اْلَحَجرَ  ِ�َعَصاكَ 

 ُكُلوا َمْشَرَ�ُهمْ  ُأَناسٍ  ُكلُّ  َعِلمَ  َقدْ  َعْیًنا
 اْألَْرضِ  ِفي َتْعَثْوا َوَال  للااَِّ  ِرْزقِ  ِمنْ  َواْشَرُ�وا
 ُمْفِسِدینَ 

60 167 

9 
 

لَّةُ  َعَلْیِهمُ  ِرَ�ْت َوُض   َوَ�اُءو َواْلَمْسَكَنةُ  الذِّ
 َ�ْكُفُرونَ  َكاُنوا ِ�َأنَُّهمْ  َذِلكَ  للااَِّ  ِمنَ  ِ�َغَضٍب 
 اْلَحقِّ  ِ�َغْیرِ  النَِّبیِّینَ  َوَ�ْقُتُلونَ  للااَِّ  ِ�َآَ�اتِ 
 َ�ْعَتُدونَ  َوَكاُنوا َعَصْوا ِ�َما َذِلكَ 

61 70,50,49 

 
10 

 الطُّورَ  َفْوَقُكمُ  َوَرَفْعَنا ِمیَثاَقُكمْ  َأَخْذَنا َوإِذْ 
 ِف�هِ  َما َواْذُكُروا ِ�ُقوَّةٍ  َآَتْیَناُكمْ  َما ُخُذوا
 َتتَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ 

63 40 

 
11 

 ُتِثیرُ  َذُلولٌ  َال  َ�َقَرةٌ  ِإنََّها َ�ُقولُ  ِإنَّهُ  َقالَ 
 ِشَ�ةَ  َال  ُمَسلََّمةٌ  اْلَحْرثَ  َتْسِقي َوَال  اْألَْرَض 

 َوَما َفَذَ�ُحوَها ِ�اْلَحقِّ  ِجْئتَ  اْآلَنَ  َقاُلوا یَهافِ 
 َ�ْفَعُلونَ  َكاُدوا

71 40 

 
12 

 َفِهيَ  َذِلكَ  َ�ْعدِ  ِمنْ  ُقُلوُ�ُكمْ  َقَسْت  ثمَّ 
 اْلِحَجاَرةِ  ِمنَ  َوإِنَّ  َقْسَوةً  َأَشدُّ  َأوْ  َكاْلِحَجاَرةِ 

رُ  َلَما  َلَما ِمْنَها َوإِنَّ  اْألَْنَهارُ  ِمْنهُ  َیَتَفجَّ
قُ  قَّ  َلَما ِمْنَها َوإِنَّ  اْلَماءُ  ِمْنهُ  َفَیْخُرجُ  َ�شَّ
 َعمَّا ِ�َغاِفلٍ  للااَُّ  َوَما للااَِّ  َخْشَ�ةِ  ِمنْ  َیْهِ�طُ 

 َتْعَمُلونَ 

74 118,41  

 
13 

 َفِر�قٌ  َكانَ  َوَقدْ  َلُكمْ  ُیْؤِمُنوا َأنْ  أَفَتْطَمُعونَ 
 ِمنْ  ُ�َحرُِّفوَنهُ  ُثمَّ  للااَِّ  َكَالمَ  َ�ْسَمُعونَ  ِمْنُهمْ 
 َ�ْعَلُمونَ  َوُهمْ  َعَقُلوهُ  َما َ�ْعدِ 

75 128,56 

 
14 

 128,56,41 79 ُثمَّ  ِ�َأْیِدیِهمْ  اْلِكَتابَ  َ�ْكُتُبونَ  ِللَِّذینَ  فَوْ�لٌ 
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 َثَمًنا ِ�هِ  ِلَ�ْشَتُروا للااَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا َ�ُقوُلونَ 
 َوْ�لٌ وَ  َأْیِدیِهمْ  َكَتَبتْ  ِممَّا َلُهمْ  َفَوْ�لٌ  َقِل�ًال 
 َ�ْكِسُبونَ  ِممَّا َلُهمْ 

 
15 

َنا َلنْ  َوَقاُلوا  َمْعُدوَدةً  َأ�َّاًما ِإالَّ  النَّارُ  َتَمسَّ
 للااَُّ  ُیْخِلفَ  َفَلنْ  َعْهًدا للااَِّ  ِعْندَ  َأتََّخْذُتمْ  ُقلْ 

 َتْعَلُمونَ  َال  َما للااَِّ  َعَلى َتُقوُلونَ  َأمْ  َعْهَدهُ 

80 97,95 

 
16 

 َتْعُبُدونَ  َال  ِإْسَراِئیلَ  َبِني ِمیَثاقَ  َأَخْذَنا إِذْ و 
 اْلُقْرَ�ى َوِذي ِإْحَساًنا َوِ�اْلَواِلَدْینِ  للااََّ  ِإالَّ 

 ُحْسًنا ِللنَّاسِ  َوُقوُلوا َواْلَمَساِكینِ  َواْلَیَتاَمى
َالةَ  َوَأِق�ُموا  ِإالَّ  َتَولَّْیُتمْ  ُثمَّ  الزََّكاةَ  َوَآُتوا الصَّ

 ُمْعِرُضونَ  َوَأْنُتمْ  ِمْنُكمْ  َقِل�ًال 

83 40 

17 
 

ْیَنا اْلِكَتابَ  ُموَسى َآَتْیَنا َوَلَقدْ   َ�ْعِدهِ  ِمنْ  َوَقفَّ
ُسلِ  َناتِ  َمْرَ�مَ  اْبنَ  ِع�َسى َوَآَتْیَنا ِ�الرُّ  اْلَبیِّ
 َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  َأَفُكلََّما اْلُقُدسِ  ِبُروحِ  َوَأیَّْدَناهُ 

 َفَفِر�ًقا اْسَتْكَبْرُتمْ  ُسُكمُ َأْنفُ  َتْهَوى  َال  ِ�َما
 َتْقُتُلونَ  َوَفِر�ًقا َكذَّْبُتمْ 

87 92 

 
18 

 ِ�ُكْفِرِهمْ  للااَُّ  َلَعَنُهمُ  َبلْ  ُغْلفٌ  ُقُلوُ�َنا وَقاُلوا
 ُیْؤِمُنونَ  َما َفَقِل�ًال 

88 53 

 
19 

قٌ  للااَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكَتابٌ  َجاَءُهمْ  َوَلمَّا  ُمَصدِّ
 َعَلى َ�ْسَتْفِتُحونَ  َقْبلُ  ِمنْ  َكاُنواوَ  َمَعُهمْ  ِلَما

 َكَفُروا َعَرُفوا َما َجاَءُهمْ  َفَلمَّا َكَفُروا الَِّذینَ 
 اْلَكاِفِر�ن َعَلى للااَِّ  َفَلْعَنةُ  ِ�هِ 

89 102,53 

َوإَِذا ِقیَل َلُهْم َآِمُنوا ِ�َما َأْنَزَل للااَُّ َقاُلوا  20
َ�ْكُفُروَن ِ�َما َوَراَءُه ُنْؤِمُن ِ�َما ُأْنِزَل َعَلْیَنا وَ 

ًقا ِلَما َمَعُهْم ُقْل َفِلَم  َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ
َتْقُتُلوَن َأْنِبَ�اَء للااَِّ ِمْن َقْبُل ِإْن ُكْنُتْم 

 ُمْؤِمِنینَ 

91 41 

 
21 

 َوِمنَ  َحَ�اةٍ  َعَلى النَّاسِ  َأْحَرَص  وَلَتِجَدنَُّهمْ 
 َأْلفَ  ُ�َعمَّرُ  َلوْ  مْ َأَحُدهُ  َیَودُّ  َأْشَرُكوا الَِّذینَ 

96 
 

121,52 
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 َأنْ  اْلَعَذاِب  ِمنَ  ِ�ُمَزْحِزِحهِ  ُهوَ  َوَما َسَنةٍ 
 َ�ْعَمُلونَ  ِ�َما َ�ِصیرٌ  َوللااَُّ  ُ�َعمَّرَ 

 
22 

َناتٍ  َآَ�اتٍ  ِإَلْ�كَ  َأْنَزْلَنا َوَلَقدْ   ِبَها َ�ْكُفرُ  َوَما َبیِّ
 اْلَفاِسُقون  ِإالَّ 

99 99 

23 
 

قٌ  للااَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َرُسولٌ  ُهمْ َجاءَ  َوَلمَّا  ُمَصدِّ
 ُأوُتوا الَِّذینَ  ِمنَ  َفِر�قٌ  َنَبذَ  َمَعُهمْ  ِلَما

 الَ  َكَأنَُّهمْ  ُظُهوِرِهمْ  َوَراءَ  للااَِّ  ِكَتابَ  اْلِكَتابَ 
 َ�ْعَلُمونَ 

101 103 

 
24 

 َوالَ  اْلِكَتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذینَ  َیَودُّ  َما
لَ  َأنْ  ینَ اْلُمْشِركِ   ِمنْ  َخْیرٍ  ِمنْ  َعَلْ�ُكمْ  ُیَنزَّ

 َوللااَُّ  َ�َشاءُ  َمنْ  ِبَرْحَمِتهِ  َیْخَتصُّ  َوللااَُّ  َر�ُِّكمْ 
 اْلَعِظ�ِم اْلَفْضلِ  ُذو

105 53,39 

 
25 

وَنُكمْ  َلوْ  اْلِكَتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َكِثیرٌ  َودَّ   ِمنْ  َیُردُّ
اًرا ِإ�َماِنُكمْ  َ�ْعدِ   َأْنُفِسِهمْ  ِعْندِ  ِمنْ  َحَسًدا ُكفَّ
 َفاْعُفوا اْلَحقُّ  َلُهمُ  َتَبیَّنَ  َما َ�ْعدِ  ِمنْ 

 َعَلى للااََّ  ِإنَّ  ِ�َأْمرِهِ  للااَُّ  َ�ْأِتيَ  َحتَّى َواْصَفُحوا
 َقِدیرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ 

109 176,159 

 
26 

 ُهوًدا َكانَ  َمنْ  ِإالَّ  اْلَجنَّةَ  َیْدُخلَ  َلنْ  َوَقاُلوا
 ُبْرَهاَنُكمْ  َهاُتوا ُقلْ  َأَماِنیُُّهمْ  كَ ِتلْ  َنَصاَرى  َأوْ 
 َصاِدِقینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ 

111 105,96 

27 
 

 َفَلهُ  ُمْحِسنٌ  َوُهوَ  هللَِِّ  َوْجَههُ  َأْسَلمَ  َمنْ  َبَلى
 ُهمْ  َوَال  َعَلْیِهمْ  َخْوفٌ  َوَال  َر�ِّهِ  ِعْندَ  َأْجُرهُ 

 َ�ْحَزنُ 

112 96 

 
28 

 النََّصاَرى  َوَال  ودُ اْلَیهُ  َعْنكَ  َتْرَضى َوَلنْ 
 ُهوَ  للااَِّ  ُهَدى ِإنَّ  ُقلْ  ِملََّتُهمْ  َتتَِّ�عَ  َحتَّى

 الَِّذي َ�ْعدَ  َأْهَواَءُهمْ  اتََّ�ْعتَ  َوَلِئنِ  اْلُهَدى
 َوِليٍّ  ِمنْ  للااَِّ  ِمنَ  َلكَ  َما اْلِعْلِم ِمنَ  َجاَءكَ 

  َنِصیرٍ  َوَال 

120 187,180,38 

 
29 

 39 122 َأْنَعْمتُ  الَِّتي ِنْعَمِتيَ  ْذُكُرواا ِإْسَراِئیلَ  َبِني َ�ا



192 
 

ْلُتُكمْ  َوَأنِّي َعَلْ�ُكمْ   اْلَعاَلِمینَ  َعَلى َفضَّ
 

30 
 اْلَبْیتِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  ِإْبَراِه�مُ  َیْرَفعُ  َوإِذْ 

ِم�عُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ِمنَّا َتَقبَّلْ  َر�ََّنا َوإِْسَماِعیلُ   السَّ
 اْلَعِل�مُ 

127 20 

 
31 

ىَووَ   َبِنيَّ  َ�ا َوَ�ْعُقوبُ  َبِن�هِ  ِإْبَراِه�مُ  ِبَها صَّ
ینَ  َلُكمُ  اْصَطَفى للااََّ  ِإنَّ   ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َفَال  الدِّ

 ُمْسِلُمونَ  َوَأْنُتمْ 

132 21 

 
32 

َفَهاءُ  س�ُقولُ  ُهمْ  َما النَّاسِ  ِمنَ  السُّ  َعنْ  َوالَّ
 اْلَمْشِرقُ  هللَِِّ  ُقلْ  َعَلْیَها َكاُنوا الَِّتي ِقْبَلِتِهمُ 

 ِصَراطٍ  ِإَلى َ�َشاءُ  َمنْ  َیْهِدي َواْلَمْغِربُ 
 ُمْسَتِق�مٍ 

142 173 

33 
 

َماءِ  ِفي َوْجِهكَ  َتَقلُّبَ  َنَرى  َقدْ   َفَلُنَولَِّینَّكَ  السَّ
 اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  َفَولِّ  َتْرَضاَها ِقْبَلةً 

 ُجوَهُكمْ وُ  َفَولُّوا ُكْنُتمْ  َما َوَحْیثُ  اْلَحَراِم
 َلَ�ْعَلُمونَ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذینَ  َوإِنَّ  َشْطَرهُ 

 َعمَّا ِ�َغاِفلٍ  للااَُّ  َوَما َر�ِِّهمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َأنَّهُ 
 َ�ْعَمُلونَ 

144 173 

 
34 

 َكَما َ�ْعِرُفوَنهُ  اْلِكَتابَ  َآَتْیَناُهمُ  الَِّذینَ 
 َلَ�ْكُتُمونَ  ِمْنُهمْ  َفِر�ًقا َوإِنَّ  َأْبَناَءُهمْ  َ�ْعِرُفونَ 

 َ�ْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقَّ 

146 172,100,99,92 

نَّ الَِّذیَن َ�ْكُتُموَن َما َأْنَزَل للااَُّ ِمَن اْلِكَتاِب إ 35
َوَ�ْشَتُروَن ِ�ِه َثَمًنا َقِل�ًال ُأوَلِئَك َما َ�ْأُكُلوَن 

 َیْوَم ِفي ُ�ُطوِنِهْم ِإالَّ النَّاَر َوَال ُ�َكلُِّمُهُم للااَُّ 
 اْلِقَ�اَمِة َوَال ُیَزكِّیِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِل�مٌ 

174 128 

 
36 

 َلُكمْ  َ�َعثَ  َقدْ  للااََّ  ِإنَّ  َنِبیُُّهمْ  َلُهمْ  َوَقالَ 
 اْلُمْلكُ  َلهُ  َ�ُكونُ  َأنَّى َقاُلوا َمِلًكا َطاُلوتَ 
 ُیْؤتَ  َوَلمْ  ِمْنهُ  ِ�اْلُمْلكِ  َأَحقُّ  َوَنْحنُ  َعَلْیَنا

 اْصَطَفاهُ  للااََّ  ِإنَّ  َقالَ  اْلَمالِ  ِمنَ  َعةً سَ 
 َواْلِجْسمِ  اْلِعْلِم ِفي َ�ْسَطةً  َوزَاَدهُ  َعَلْ�ُكمْ 

247 27 
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 َواِسعٌ  َوللااَُّ  َ�َشاءُ  َمنْ  ُمْلَكهُ  ُیْؤِتي َوللااَُّ 
 َعِل�مٌ 

 
37 

 َ�ْأِتَ�ُكمُ  َأنْ  ُمْلِكهِ  َآَ�ةَ  ِإنَّ  َنِبیُُّهمْ  َلُهمْ  َوَقالَ 
 ِممَّا َوَ�ِق�َّةٌ  َر�ُِّكمْ  ِمنْ  َسِكیَنةٌ  ِف�هِ  اُبوتُ التَّ 

 َتْحِمُلهُ  َهاُرونَ  َوَآلُ  ُموَسى َآلُ  َتَركَ 
 ُكْنُتمْ  ِإنْ  َلُكمْ  َآلََ�ةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  اْلَمَالِئَكةُ 
 ُمْؤِمِنینَ 

248 27 

 
38 

 للااََّ  ِإنَّ  َقالَ  ِ�اْلُجُنودِ  َطاُلوتُ  َفَصلَ  َفَلمَّا
 ِمنِّي َفَلْ�َس  ِمْنهُ  َشِربَ  َفَمنْ  ِبَنَهرٍ  �ُكمْ ُمْبَتلِ 
 اْغَتَرفَ  َمنِ  ِإالَّ  ِمنِّي َفِإنَّهُ  َ�ْطَعْمهُ  َلمْ  َوَمنْ 
 ِمْنُهمْ  َقِل�ًال  ِإالَّ  ِمْنهُ  َفَشِرُ�وا ِبَیِدهِ  ُغْرَفةً 
 الَ  َقاُلوا َمَعهُ  َآَمُنوا َوالَِّذینَ  ُهوَ  َجاَوَزهُ  َفَلمَّا
 الَِّذینَ  َقالَ  َوُجُنوِدهِ  ِبَجاُلوتَ  َیْومَ الْ  َلَنا َطاَقةَ 

 َقِلیَلةٍ  ِفَئةٍ  ِمنْ  َكمْ  للااَِّ  ُمَالُقوا َأنَُّهمْ  َ�ُظنُّونَ 
 َمعَ  َوللااَُّ  للااَِّ  ِبِإْذنِ  َكِثیَرةً  ِفَئةً  َغَلَبْت 

اِبِر�نَ   الصَّ

249 120,27 ,121 

 
39 

 اُلوتَ جَ  َداُوودُ  َوَقَتلَ  للااَِّ  ِبِإْذنِ  َفَهَزُموُهمْ 
 ِممَّا َوَعلََّمهُ  َواْلِحْكَمةَ  اْلُمْلكَ  للااَُّ  َوَآَتاهُ 
 َ�َشاءُ 

251 27 

 
40 

َ�ا للااَُّ  َ�ْمَحقُ  َدَقاتِ  َوُ�ْرِ�ي الرِّ  الَ  َوللااَُّ  الصَّ
ارٍ  ُكلَّ  ُ�ِحبُّ   َأِث�مٍ  َكفَّ

276 127 

 
 

   سورة آل عمران

 
1 

 55 2 َقیُّومُ الْ  اْلَحيُّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  للااَُّ 

2 
 

لَ  ًقا ِ�اْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  َعَلْ�كَ  نزَّ  َبْینَ  ِلَما ُمَصدِّ
ْنِجیلَ  التَّْوَراةَ  َوَأْنَزلَ  َیَدْ�هِ   َواإلِْ

3 55 

3 
 

 ِإَلى َوُتْحَشُرونَ  َسُتْغَلُبونَ  َكَفُروا ِللَِّذینَ  ُقلْ 
 اْلِمَهادُ  َوِ�ْئَس  َجَهنَّمَ 

12 160 

 160 13 ِفَئةٌ  اْلَتَقَتا ِفَئَتْینِ  ِفي َ�ةٌ آَ  َلُكمْ  َكانَ  َقدْ  4
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 َیَرْوَنُهمْ  َكاِفَرةٌ  َوُأْخَرى  للااَِّ  َسِبیلِ  ِفي ُتَقاِتلُ  
 َمنْ  ِبَنْصرِهِ  ُیَؤ�ِّدُ  َوللااَُّ  اْلَعْینِ  َرْأيَ  ِمْثَلْیِهمْ 
 اْألَْ�َصارِ  ِألُوِلي َلِعْبَرةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َ�َشاءُ 

 َوَ�ْقُتُلونَ  للااَِّ  ِ�َآَ�اتِ  ُفُرونَ َ�كْ  الَِّذینَ  ِإنَّ  5
 َ�ْأُمُرونَ  الَِّذینَ  َوَ�ْقُتُلونَ  َحقٍّ  ِ�َغْیرِ  النَِّبیِّینَ 
ْرُهمْ  النَّاسِ  ِمنَ  ِ�اْلِقْسطِ   َأِل�مٍ  ِ�َعَذاٍب  َفَ�شِّ

21 154,50 

ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء  6
ْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ للااََّ َوَال ُنْشِرَك ِ�ِه َبْیَنَنا َوَ�ْیَنكُ 

َشْیًئا َوَال َیتَِّخَذ َ�ْعُضَنا َ�ْعًضا َأْرَ�اً�ا ِمْن 
ُدوِن للااَِّ َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِ�َأنَّا 

 ُمْسِلُمونَ 

64 38 

 نْ َوَلكِ  َنْصَراِن��ا َوَال  َیُهوِد��ا ِإْبَراِه�مُ  َكانَ  َما 7
 اْلُمْشِرِكین ِمنَ  َكانَ  َوَما ُمْسِلًما َحِن�ًفا َكانَ 

67 42 

 ِ�اْلَ�اِطلِ  اْلَحقَّ  َتْلِ�ُسونَ  ِلمَ  اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا 8
 َتْعَلُمونَ  َوَأْنُتمْ  اْلَحقَّ  َوَتْكُتُمونَ 

 
71 

43 

 ِ�الَِّذي َآِمُنوا اْلِكَتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َطاِئَفةٌ  َوَقاَلْت  9
 النََّهارِ  َوْجهَ  َآَمُنوا الَِّذینَ  َعَلى ُأْنِزلَ 

 َیْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َآِخَرهُ  َواْكُفُروا

72 43,16 

 ِ�ِقْنَطارٍ  َتْأَمْنهُ  ِإنْ  َمنْ  اْلِكَتاِب  َأْهلِ  وِمنْ  10
هِ   الَ  ِبِدیَنارٍ  َتْأَمْنهُ  ِإنْ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  ِإَلْ�كَ  ُیَؤدِّ
هِ   َذِلكَ  َقاِئًما َعَلْ�هِ  ْمتَ دُ  َما ِإالَّ  ِإَلْ�كَ  ُیَؤدِّ
یِّینَ  ِفي َعَلْیَنا َلْ�َس  َقاُلوا ِ�َأنَُّهمْ   َسِبیلٌ  اْألُمِّ

 َ�ْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَكِذبَ  للااَِّ  َعَلى َوَ�ُقوُلونَ 

75 104,43 

 َما ِإالَّ  ِإْسَراِئیلَ  ِلَبِني ِحال�  َكانَ  الطََّعاِم ُكلُّ  11
مَ  لَ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِسهِ َنفْ  َعَلى ِإْسَراِئیلُ  َحرَّ  ُتَنزَّ

 ُكْنُتمْ  ِإنْ  َفاْتُلوَها ِ�التَّْوَراةِ  َفْأُتوا ُقلْ  التَّْوَراةُ 
 َصاِدِقینَ 

93 21 

لَ  ِإنَّ  12 ةَ  َللَِّذي ِللنَّاسِ  ُوِضعَ  َبْیتٍ  َأوَّ  ِبَ�كَّ
 ِلْلَعاَلِمینَ  َوُهًدى ُمَ�اَرًكا

96 42 
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 للااَِّ  ِ�َآَ�اتِ  ْكُفُرونَ تَ  ِلمَ  اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا ُقلْ  13
 َتْعَمُلونَ  َما َعَلى َشِهیدٌ  َوللااَُّ 

98 114 

ونَ  ِلمَ  اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا ُقلْ  14  َسِبیلِ  َعنْ  َتُصدُّ
 ُشَهَداءُ  َوَأْنُتمْ  ِعَوًجا َتْ�ُغوَنَها َآَمنَ  َمنْ  للااَِّ 
 َتْعَمُلونَ  َعمَّا ِ�َغاِفلٍ  للااَُّ  َوَما

99 ,114,42  
172،177 

 ِمنَ  َفِر�ًقا ُتِط�ُعوا ِإنْ  َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا 16
وُكمْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذینَ   ِإ�َماِنُكمْ  َ�ْعدَ  َیُردُّ

 َكاِفِر�نَ 

100 114 

 َآَ�اتُ  َعَلْ�ُكمْ  ُتْتَلى َوَأْنُتمْ  َتْكُفُرونَ  َوَكْیفَ  17
 َفَقدْ  ِ�اهللَِّ  مْ َ�ْعَتِص  َوَمنْ  َرُسوُلهُ  َوِف�ُكمْ  للااَِّ 

 ُمْسَتِق�مٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى ُهِديَ 

101 114 

 ُتَقاِتهِ  َحقَّ  للااََّ  اتَُّقوا َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا 18
  ُمْسِلُمونَ  َوَأْنُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َوَال 

102 114 

ُقوا َوَال  َجِم�ًعا للااَِّ  ِ�َحْبلِ  َواْعَتِصُموا 19  َتَفرَّ
 َأْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْ�ُكمْ  للااَِّ  ِنْعَمةَ  ُرواَواْذكُ 
 ِإْخَواًنا ِبِنْعَمِتهِ  َفَأْصَ�ْحُتمْ  ُقُلوِ�ُكمْ  َبْینَ  َفَألَّفَ 
 َفَأْنَقَذُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَلى َوُكْنُتمْ 
 َلَعلَُّكمْ  َآَ�اِتهِ  َلُكمْ  للااَُّ  ُیَبیِّنُ  َكَذِلكَ  ِمْنَها
 ُدونَ َتْهتَ 

103 114 

وُكمْ  َلنْ  20  ُیَولُّوُكمُ  ُ�َقاِتُلوُكمْ  َوإِنْ  َأًذى ِإالَّ  َ�ُضرُّ
 ُیْنَصُرونَ  َال  ُثمَّ  اْألَْدَ�ارَ 

111 122 

لَّةُ  َعَلْیِهمُ  ُضِرَ�تْ  21  ِإالَّ  ُثِقُفوا َما َأْینَ  الذِّ
 َوَ�اُءو النَّاسِ  ِمنَ  َوَحْبلٍ  للااَِّ  ِمنَ  ِ�َحْبلٍ 

 اْلَمْسَكَنةُ  َعَلْیِهمُ  َوُضِرَ�ْت  للااَِّ  ِمنَ  ِ�َغَضٍب 
 للااَِّ  ِ�َآَ�اتِ  َ�ْكُفُرونَ  َكاُنوا ِ�َأنَُّهمْ  َذِلكَ 

 ِ�َما َذِلكَ  َحقٍّ  ِ�َغْیرِ  اْألَْنِبَ�اءَ  َوَ�ْقُتُلونَ 
 َ�ْعَتُدونَ  َوَكاُنوا َعَصواْ 

112 50 

  
 سورة النساء

  



196 
 

 ِلَدانِ اْلَوا َتَركَ  ِممَّا َنِصیبٌ  ِللرَِّجالِ  1
َساءِ  َواْألَْقَرُ�ونَ   َتَركَ  ِممَّا َنِصیبٌ  َوِللنِّ
 َكُثرَ  َأوْ  ِمْنهُ  َقلَّ  ِممَّا َواْألَْقَرُ�ونَ  اْلَواِلَدانِ 
 َمْفُروًضا َنِصیً�ا

7 11 

َالةَ  َتْقَرُ�وا َال  َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا 2  َوَأْنُتمْ  الصَّ
 ُجُنً�ا َوَال  وُلونَ َتقُ  َما َتْعَلُموا َحتَّى ُسَكاَرى 

 ُكْنُتمْ  َوإِنْ  َتْغَتِسُلوا َحتَّى َسِبیلٍ  َعاِبِري  ِإالَّ 
 ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمْرَضى

َساءَ  َالَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ   َتِجُدوا َفَلمْ  النِّ
ً�ا َصِعیًدا َفَتَ�مَُّموا َماءً   َفاْمَسُحوا َطیِّ

 َغُفوًرا َعُفو�ا َكانَ  للااََّ  ِإنَّ  َوَأْیِد�ُكمْ  ِبُوُجوِهُكمْ 

43 11,10 

 َعنْ  اْلَكِلمَ  ُ�َحرُِّفونَ  َهاُدوا الَِّذینَ  ِمنَ  3
 َواْسَمعْ  َوَعَصْیَنا َسِمْعَنا َوَ�ُقوُلونَ  َمَواِضِعهِ 

 َوَطْعًنا ِ�َأْلِسَنِتِهمْ  َل��ا َوَراِعَنا ُمْسَمعٍ  َغْیرَ 
ینِ  ِفي  َوَأَطْعَنا َسِمْعَنا َقاُلوا نَُّهمْ أَ  َوَلوْ  الدِّ

 َوَلِكنْ  َوَأْقَومَ  َلُهمْ  َخْیًرا َلَكانَ  َواْنُظْرَنا َواْسَمعْ 
 َقِل�ًال  ِإالَّ  ُیْؤِمُنونَ  َفَال  ِ�ُكْفِرِهمْ  للااَُّ  َلَعَنُهمُ 

46 51,16 

ونَ  الَِّذینَ  ِإَلى َترَ  َأَلمْ  4  للااَُّ  َبلِ  َأْنُفَسُهمْ  ُیَزكُّ
 َفِت�ًال  ُ�ْظَلُمونَ  َوَال  َ�َشاءُ  َمنْ  ُیَزكِّي

49 125 

5 
 

 َوَكَفى اْلَكِذبَ  للااَِّ  َعَلى َ�ْفَتُرونَ  َكْیفَ  اْنُظْر 
 ُمِبیًنا ِإْثًما ِ�هِ 

50 125 

َأْم َلُهْم َنِصیٌب ِمَن اْلُمْلِك َفِإًذا َال ُیْؤُتوَن  6
 النَّاَس َنِقیًرا

53 88 

 
7 

 ِمنْ  للااَُّ  َآَتاُهمُ  َما َلىعَ  النَّاَس  َ�ْحُسُدونَ  َأمْ 
 اْلِكَتابَ  ِإْبَراِه�مَ  َآلَ  َآَتْیَنا َفَقدْ  َفْضِلهِ 

 َعِظ�ًما ُمْلًكا َوَآَتْیَناُهمْ  َواْلِحْكَمةَ 

54 145 

وا َأنْ  َ�ْأُمُرُكمْ  للااََّ  ِإنَّ  8  ِإَلى اْألََماَناتِ  ُتَؤدُّ
 ْحُكُمواتَ  َأنْ  النَّاسِ  َبْینَ  َحَكْمُتمْ  َوإَِذا َأْهِلَها
 َكانَ  للااََّ  ِإنَّ  ِ�هِ  َ�ِعُظُكمْ  ِنِعمَّا للااََّ  ِإنَّ  ِ�اْلَعْدلِ 

58 10 
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 َ�ِصیًرا َسِم�ًعا
َوإَِذا ِقیَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأْنَزَل للااَُّ َوإَِلى  9

وَن َعْنَك  ُسوِل َرَأْیَت اْلُمَناِفِقیَن َ�ُصدُّ الرَّ
 ُصُدوًدا

61 11 

 
10 

 27 156 َعِظ�ًما ُبْهَتاًنا َمْرَ�مَ  َعَلى َوَقْوِلِهمْ  ِرِهمْ َوِ�ُكفْ 

 َمْرَ�مَ  اْبنَ  ِع�َسى اْلَمِس�حَ  َقَتْلَنا ِإنَّا َوَقْوِلِهمْ  11
 َوَلِكنْ  َصَلُبوهُ  َوَما َقَتُلوهُ  َوَما للااَِّ  َرُسولَ 
 َشكٍّ  َلِفي ِف�هِ  اْخَتَلُفوا الَِّذینَ  َلُهمْ َوإِنَّ  ُش�ِّهَ 
 الظَّنِّ  اتَِّ�اعَ  ِإالَّ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِ�هِ  َلُهمْ  َما ِمْنهُ 
 َ�ِقیًنا َقَتُلوهُ  َوَما

157 28,27 

 
12 

 28 158 َحِك�ًما َعِز�زًا للااَُّ  َوَكانَ  ِإَلْ�هِ  للااَُّ  َرَفَعهُ  َبلْ 

َ�ا َوَأْخِذِهمُ  13  َأْمَوالَ  َوَأْكِلِهمْ  َعْنهُ  ُنُهوا َوَقدْ  الرِّ
 ِمْنُهمْ  ِلْلَكاِفِر�نَ  َوَأْعَتْدَنا لِ ِ�اْلَ�اطِ  النَّاسِ 
 َأِل�ًما َعَذاً�ا

 
161 

136,127,53,29 

  
 سورة المائدة

  

 ُأِحلَّْت  ِ�اْلُعُقودِ  َأْوُفوا َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا 1
 َغْیرَ  َعَلْ�ُكمْ  ُیْتَلى َما ِإالَّ  اْألَْنَعاِم َبِه�َمةُ  َلُكمْ 

ْیدِ  ُمِحلِّي  َما َ�ْحُكمُ  للااََّ  ِإنَّ  ُحُرمٌ  مْ َوَأْنتُ  الصَّ
 ُیِر�دُ 

1 12,4 

مُ  اْلَمْیَتةُ  َعَلْ�ُكمُ  ُحرَِّمْت  2  اْلِخْنِز�رِ  َوَلْحمُ  َوالدَّ
 َواْلَمْوُقوَذةُ  َواْلُمْنَخِنَقةُ  ِ�هِ  للااَِّ  ِلَغْیرِ  ُأِهلَّ  َوَما

َ�ةُ  ُ�عُ  َأَكلَ  َوَما َوالنَِّط�َحةُ  َواْلُمَتَردِّ  َما ِإالَّ  السَّ
ْیُتمْ   َوَأنْ  النُُّصِب  َعَلى ُذِ�حَ  َوَما َذكَّ

 ِفْسقٌ  َذِلُكمْ  ِ�اْألَْزَالِم َتْسَتْقِسُموا

3 7 

َالةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا 3  الصَّ
 اْلَمَراِفقِ  ِإَلى َوَأْیِدَ�ُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسُلوا
 اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى ْرُجَلُكمْ َوأَ  ِبُرُءوِسُكمْ  َواْمَسُحوا

6 11,8 
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 َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ  َفاطَّهَُّروا ُجُنً�ا ُكْنُتمْ  َوإِنْ 
 ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ 

َساءَ  َالَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغاِئطِ   َماءً  َتِجُدوا َفَلمْ  النِّ
ً�ا َصِعیًدا َفَتَ�مَُّموا  ِهُكمْ ِبُوُجو  َفاْمَسُحوا َطیِّ
 ِمنْ  َعَلْ�ُكمْ  ِلَیْجَعلَ  للااَُّ  ُیِر�دُ  َما ِمْنهُ  َوَأْیِد�ُكمْ 

َرُكمْ  ُیِر�دُ  َوَلِكنْ  َحَرجٍ   ِنْعَمَتهُ  َوِلُیِتمَّ  ِلُ�َطهِّ
 َتْشُكُرون  َلَعلَُّكمْ  َعَلْ�ُكمْ 

 َوَ�َعْثَنا ِإْسَراِئیلَ  َبِني ِمیَثاقَ  للااَُّ  َأَخذَ  َوَلَقدْ  4
 َمَعُكمْ  ِإنِّي للااَُّ  َوَقالَ  َنِقیً�ا َعَشرَ  ْثَنيْ ا ِمْنُهمُ 
َالةَ  َأَقْمُتمُ  َلِئنْ   َوَآَمْنُتمْ  الزََّكاةَ  َوَآَتْیُتمُ  الصَّ

ْرُتُموُهمْ  ِبُرُسِلي  َقْرًضا للااََّ  َوَأْقَرْضُتمُ  َوَعزَّ
َئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  َألَُكفَِّرنَّ  َحَسًنا  َوَألُْدِخَلنَُّكمْ  َسیِّ
 َكَفرَ  َفَمنْ  اْألَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري  َجنَّاتٍ 

ِبیل َسَواءَ  َضلَّ  َفَقدْ  ِمْنُكمْ  َذِلكَ  َ�ْعدَ   السَّ

12 117,99 

 َوَجَعْلَنا َلَعنَّاُهمْ  ِمیَثاَقُهمْ  َنْقِضِهمْ  َفِ�َما 5
 َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكِلمَ  ُ�َحرُِّفونَ  َقاِسَ�ةً  ُقُلوَ�ُهمْ 
 َتطَِّلعُ  َتزَالُ  َوَال  ِ�هِ  ُذكُِّروا اِممَّ  َحظ�ا َوَنُسوا
 َفاْعفُ  ِمْنُهمْ  َقِل�ًال  ِإالَّ  ِمْنُهمْ  َخاِئَنةٍ  َعَلى
 اْلُمْحِسِنینَ  ُ�ِحبُّ  للااََّ  ِإنَّ  َواْصَفحْ  َعْنُهمْ 

13 118,117,39 

 للااَِّ  َأْبَناءُ  َنْحنُ  َوالنََّصاَرى  اْلَیُهودُ  َوَقاَلتِ  6
ُ�ُكمْ  ِلمَ فَ  ُقلْ  َوَأِح�َّاُؤهُ   َأْنُتمْ  َبلْ  ِبُذُنوِ�ُكمْ  ُ�َعذِّ

بُ  َ�َشاءُ  ِلَمنْ  َ�ْغِفرُ  َخَلقَ  ِممَّنْ  َ�َشرٌ   َوُ�َعذِّ
َمَواتِ  ُمْلكُ  َوهللَِِّ  َ�َشاءُ  َمنْ   َواْألَْرضِ  السَّ
 اْلَمِصیرُ  َوإَِلْ�هِ  َبْیَنُهَما َوَما

18 104,97,86,51 ,
180 

 ِنْعَمةَ  اْذُكُروا َقْوِم ا�َ  ِلَقْوِمهِ  ُموَسى َقالَ  َوإِذْ  7
 َوَجَعَلُكمْ  َأْنِبَ�اءَ  ِف�ُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْ�ُكمْ  للااَِّ 

 ِمنَ  َأَحًدا ُیْؤتِ  َلمْ  َما َوَآَتاُكمْ  ُمُلوًكا
 اْلَعاَلِمینَ 

20 22,8 

َسةَ  اْألَْرَض  اْدُخُلوا َقْوِم َ�ا 8  119,70,8 21 َكَتبَ  الَِّتي اْلُمَقدَّ
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واَتْرتَ  َوَال  َلُكمْ  للااَُّ   َفَتْنَقِلُبوا َأْدَ�اِرُكمْ  َعَلى دُّ
 َخاِسِر�نَ 

 َوإِنَّا َج�َّاِر�نَ  َقْوًما ِفیَها ِإنَّ  ُموَسى َ�ا َقاُلوا 9
 َیْخُرُجوا َفِإنْ  ِمْنَها َیْخُرُجوا َحتَّى َنْدُخَلَها َلنْ 

 َداِخُلونَ  َفِإنَّا ِمْنَها

22 119,48 ,120 

 للااَُّ  َأْنَعمَ  َیَخاُفونَ  الَِّذینَ  ِمنَ  َرُجَالنِ  َقالَ  10
 َدَخْلُتُموهُ  َفِإَذا اْلَ�ابَ  َعَلْیِهمُ  اْدُخُلوا َعَلْیِهَما
ُلوا للااَِّ  َوَعَلى َغاِلُبونَ  َفِإنَُّكمْ   ُكْنُتمْ  ِإنْ  َفَتَوكَّ

 ُمْؤِمِنینَ 

23 119 

 َما َأَبًدا َنْدُخَلَها َلنْ  ِإنَّا ُموَسى َ�ا َقاُلوا 11
 ِإنَّا َفَقاِتَال  َوَر�ُّكَ  َأْنتَ  َفاْذَهبْ  ِفیَها َداُموا
 َقاِعُدونَ  َهاُهَنا

24 119,89,70,26 

َمةٌ  َفِإنََّها َقالَ  12  َسَنةً  َأْرَ�ِعینَ  َعَلْیِهمْ  ُمَحرَّ
 اْلَقْوِم َعَلى َتْأَس  َفَال  اْألَْرضِ  ِفي َیِتیُهونَ 

 اْلَفاِسِقینَ 

26 8 

َ�ا ِإذْ  ِ�اْلَحقِّ  َآَدمَ  َنيْ ابْ  َنَ�أَ  َعَلْیِهمْ  َواْتلُ  13  َقرَّ
 ِمنَ  ُیَتَقبَّلْ  َوَلمْ  َأَحِدِهَما ِمنْ  َفُتُقبِّلَ  ُقْرَ�اًنا
 ِمنَ  للااَُّ  َیَتَقبَّلُ  ِإنََّما َقالَ  َألَْقُتَلنَّكَ  َقالَ  اْآلََخرِ 

 اْلُمتَِّقینَ 

27 9 

 ِلُیِرَ�هُ  اْألَْرضِ  ِفي َیْ�َحثُ  ُغَراً�ا للااَُّ  َفَ�َعثَ  14
 َوْ�َلَتى َ�ا َقالَ  َأِخ�هِ  َسْوَءةَ  ُیَواِري  َكْیفَ 

 َفُأَواِريَ  اْلُغَراِب  َهَذا ِمْثلَ  َأُكونَ  َأنْ  َأَعَجْزتُ 
 النَّاِدِمینَ  ِمنَ  َفَأْصَ�حَ  َأِخي َسْوَأةَ 

31 9 

ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئیَل َأنَُّه  
َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي  َمْن َقَتَل َنْفًسا ِ�َغْیرِ 

اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِم�ًعا َوَمْن 
َأْحَ�اَها َفَكَأنََّما َأْحَ�ا النَّاَس َجِم�ًعا َوَلَقْد 
َناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثیًرا ِمْنُهْم  َجاَءْتُهْم ُرُسُلَنا ِ�اْلَبیِّ

 َ�ْعَد َذِلَك ِفي اْألَْرِض َلُمْسِرُفونَ 

32 153،152 
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ُسولُ  َأیَُّها َ�ا 15  ُ�َساِرُعونَ  الَِّذینَ  َ�ْحُزْنكَ  َال  الرَّ
 ِ�َأْفَواِهِهمْ  َآَمنَّا َقاُلوا الَِّذینَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  ِفي
 َهاُدوا الَِّذینَ  َوِمنَ  ُقُلوُ�ُهمْ  ُتْؤِمنْ  َوَلمْ 

 َآَخِر�نَ  ِلَقْومٍ  َسمَّاُعونَ  ِلْلَكِذِب  َسمَّاُعونَ 
 َمَواِضِعهِ  َ�ْعدِ  ِمنْ  اْلَكِلمَ  َحرُِّفونَ �ُ  َ�ْأُتوكَ  َلمْ 

 َلمْ  َوإِنْ  َفُخُذوهُ  َهَذا ُأوِتیُتمْ  ِإنْ  َ�ُقوُلونَ 
 َفَلنْ  ِفْتَنَتهُ  للااَُّ  ُیِردِ  َوَمنْ  َفاْحَذُروا ُتْؤَتْوهُ 
 ُیِردِ  َلمْ  الَِّذینَ  ُأوَلِئكَ  َشْیًئا للااَِّ  ِمنَ  َلهُ  َتْمِلكَ 
رَ  َأنْ  للااَُّ  ْنَ�ا ِفي َلُهمْ  وَ�ُهمْ ُقلُ  ُ�َطهِّ  ِخْزيٌ  الدُّ

 َعِظ�مٌ  َعَذابٌ  اْآلَِخَرةِ  ِفي َوَلُهمْ 

41 130,124,80,56 

ْحتِ  َأكَّاُلونَ  ِلْلَكِذِب  َسمَّاُعونَ  16  َفِإنْ  ِللسُّ
 َعْنُهمْ  َأْعِرْض  َأوْ  َبْیَنُهمْ  َفاْحُكمْ  َجاُءوكَ 

وكَ  َفَلنْ  َعْنُهمْ  ُتْعِرْض  َوإِنْ   َوإِنْ  َشْیًئا َ�ُضرُّ
 ُ�ِحبُّ  للااََّ  ِإنَّ  ِ�اْلِقْسطِ  َبْیَنُهمْ  َفاْحُكمْ  َحَكْمتَ 

 اْلُمْقِسِطینَ 

 
 

42 

83,80,52,37 
127,125 

 ِفیَها التَّْوَراةُ  َوِعْنَدُهمُ  ُ�َحكُِّموَنكَ  َوَكْیفَ  17
 َوَما َذِلكَ  َ�ْعدِ  ِمنْ  َیَتَولَّْونَ  ُثمَّ  للااَِّ  ُحْكمُ 

 ینَ ِ�اْلُمْؤِمنِ  ُأوَلِئكَ 

43 83,80 

 َ�ْحُكمُ  َوُنورٌ  ُهًدى ِفیَها التَّْوَراةَ  َأْنَزْلَنا ِإنَّا 18
 َهاُدوا ِللَِّذینَ  َأْسَلُموا الَِّذینَ  النَِّبیُّونَ  ِبَها

�َّاِنیُّونَ   ِمنْ  اْسُتْحِفُظوا ِ�َما َواْألَْحَ�ارُ  َوالرَّ
 ُواَتْخشَ  َفَال  ُشَهَداءَ  َعَلْ�هِ  َوَكاُنوا للااَِّ  ِكَتاِب 

 َثَمًنا ِ�َآَ�اِتي َتْشَتُروا َوَال  َواْخَشْونِ  النَّاَس 
 َفُأوَلِئكَ  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َ�ْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ  َقِل�ًال 
 اْلَكاِفُرون  ُهمُ 

44 80,6 

 ِ�النَّْفسِ  النَّْفَس  َأنَّ  ِفیَها َعَلْیِهمْ  َوَكَتْبَنا 19
 َواْألُُذنَ  ْنفِ ِ�اْألَ  َواْألَْنفَ  ِ�اْلَعْینِ  َواْلَعْینَ 
نَّ  ِ�اْألُُذنِ  نِّ  َوالسِّ  ِقَصاٌص  َواْلُجُروحَ  ِ�السِّ
قَ  َفَمنْ   َلمْ  َوَمنْ  َلهُ  َكفَّاَرةٌ  َفُهوَ  ِ�هِ  َتَصدَّ

45 80,6 
http://al-m
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 الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئكَ  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َ�ْحُكمْ 
ْنِجیلِ  َأْهلُ  َوْلَ�ْحُكمْ  20  ِف�هِ  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما اإلِْ

 ُهمُ  َفُأوَلِئكَ  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َ�ْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ 
 اْلَفاِسُقونَ 

46 6 

ًقا ِ�اْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  ِإَلْ�كَ  َوَأْنَزْلَنا 21  ِلَما ُمَصدِّ
 َعَلْ�هِ  َوُمَهْ�ِمًنا اْلِكَتاِب  ِمنَ  َیَدْ�هِ  َبْینَ 

 َتتَِّ�عْ  َوَال  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َبْیَنُهمْ  َفاْحُكمْ 
 َجَعْلَنا ِلُكلٍّ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعمَّا َأْهَواَءُهمْ 

 للااَُّ  َشاءَ  َوَلوْ  َوِمْنَهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ 
 َما ِفي ِلَیْبُلَوُكمْ  َوَلِكنْ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  َلَجَعَلُكمْ 
 َمْرِجُعُكمْ  للااَِّ  ِإَلى اْلَخْیَراتِ  َفاْسَتِ�ُقوا َآَتاُكمْ 

 َتْخَتِلُفون  ِف�هِ  ُكْنُتمْ  ِ�َما َجِم�ًعا َفُیَنبُِّئُكمْ 

48 79 

 َتتَِّ�عْ  َوَال  للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َبْیَنُهمْ  اْحُكمْ  َوَأنِ  22
 َ�ْعضِ  َعنْ  َ�ْفِتُنوكَ  َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ 

 اَأنَّمَ  َفاْعَلمْ  َتَولَّْوا َفِإنْ  ِإَلْ�كَ  للااَُّ  َأْنَزلَ  َما
 َوإِنَّ  ُذُنوِ�ِهمْ  ِبَ�ْعضِ  ُ�ِصیَبُهمْ  َأنْ  للااَُّ  ُیِر�دُ 
 َلَفاِسُقونَ  النَّاسِ  ِمنَ  َكِثیًرا

49 80 ,146 

 ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  َیْ�ُغونَ  اْلَجاِهِل�َّةِ  َأَفُحْكمَ  23
 ُیوِقُنونَ  ِلَقْومٍ  ُحْكًما للااَِّ 

50 83,80 

 اْلَیُهودَ  َتتَِّخُذوا َال  َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا 24
 َ�ْعضٍ  َأْوِلَ�اءُ  َ�ْعُضُهمْ  َأْوِلَ�اءَ  َوالنََّصاَرى 

 َال  للااََّ  ِإنَّ  ِمْنُهمْ  َفِإنَّهُ  ِمْنُكمْ  َیَتَولَُّهمْ  َوَمنْ 
 الظَّاِلِمینَ  اْلَقْومَ  َیْهِدي

51 179,38 )2( 

 الَِّذینَ  َتتَِّخُذوا َال  َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا 25
 ُأوُتوا الَِّذینَ  ِمنَ  َوَلِعً�ا ُهُزًوا ِدیَنُكمْ  اتََّخُذوا
ارَ  َقْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ   للااََّ  َواتَُّقوا َأْوِلَ�اءَ  َواْلُكفَّ

 ُمْؤِمِنینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ 

57 101 
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َالةِ  ِإَلى َناَدْیُتمْ  َوإَِذا 26  ُهُزًوا اتََّخُذوَها الصَّ

 َ�ْعِقُلونَ  َال  َقْومٌ  ِ�َأنَُّهمْ  ِلكَ ذَ  َوَلِعً�ا

58 101 

 ِعْندَ  َمُثوَ�ةً  َذِلكَ  ِمنْ  ِ�َشرٍّ  ُأَنبُِّئُكمْ  َهلْ  ُقلْ  27
 َوَجَعلَ  َعَلْ�هِ  َوَغِضبَ  للااَُّ  َلَعَنهُ  َمنْ  للااَِّ 

 الطَّاُغوتَ  َوَعَبدَ  َواْلَخَناِز�رَ  اْلِقَرَدةَ  ِمْنُهمُ 
ِبیلِ  َسَواءِ  َعنْ  َضلُّ َوأَ  َمَكاًنا َشرٌّ  ُأوَلِئكَ   السَّ

60 84 

ْثمِ  ِفي ُ�َساِرُعونَ  ِمْنُهمْ  َكِثیًرا َوَتَرى  29  اإلِْ
ْحتَ  َوَأْكِلِهمُ  َواْلُعْدَوانِ   َكاُنوا َما َلِبْئَس  السُّ
 َ�ْعَمُلونَ 

62 52 ,127 ,130 

�َّاِنیُّوَن َواْألَْحَ�اُر َعْن َقْوِلِهُم  30 َلْوَال َیْنَهاُهُم الرَّ
ْحَت َلِبْئَس َما َكاُنوا اْإلِ  ْثَم َوَأْكِلِهُم السُّ

 َ�ْصَنُعونَ 

63 127 

 َأْیِدیِهمْ  ُغلَّْت  َمْغُلوَلةٌ  للااَِّ  َیدُ  اْلَیُهودُ  َوَقاَلتِ  31
 ُیْنِفقُ  َمْ�ُسوَطَتانِ  َیَداهُ  َبلْ  َقاُلوا ِ�َما َوُلِعُنوا
 ْنِزلَ أُ  َما ِمْنُهمْ  َكِثیًرا َوَلَیِز�َدنَّ  َ�َشاءُ  َكْیفَ 
 َبْیَنُهمُ  َوَأْلَقْیَنا َوُكْفًرا ُطْغَ�اًنا َر�ِّكَ  ِمنْ  ِإَلْ�كَ 

 ُكلََّما اْلِقَ�اَمةِ  َیْومِ  ِإَلى َواْلَ�ْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ 
 َوَ�ْسَعْونَ  للااَُّ  َأْطَفَأَها ِلْلَحْرِب  َناًرا َأْوَقُدوا

 ینَ اْلُمْفِسدِ  ُ�ِحبُّ  َال  َوللااَُّ  َفَساًدا اْألَْرضِ  ِفي

64 88,87,37 ,135 ,
157 ,163 

ْرَنا  32 َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب َآَمُنوا َواتََّقْوا َلَكفَّ
َئاِتِهْم َوَألَْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّع�ِم  َعْنُهْم َسیِّ

65 100 

 َحتَّى َشْيءٍ  َعَلى َلْسُتمْ  اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا ُقلْ  33
ْنِجیلَ وَ  التَّْوَراةَ  ُتِق�ُموا  ِإَلْ�ُكمْ  ُأْنِزلَ  َوَما اإلِْ

 ُأْنِزلَ  َما ِمْنُهمْ  َكِثیًرا َوَلَیِز�َدنَّ  َر�ُِّكمْ  ِمنْ 
 َعَلى َتْأَس  َفَال  َوُكْفًرا ُطْغَ�اًنا َر�ِّكَ  ِمنْ  ِإَلْ�كَ 
 اْلَكاِفِر�نَ  اْلَقْوِم

68 12 

 َوَأْرَسْلَنا ِإْسَراِئیلَ  َبِني ِمیَثاقَ  َأَخْذَنا َلَقدْ  34
 الَ  ِ�َما َرُسولٌ  َجاَءُهمْ  ُكلََّما ُرُسًال  َلْیِهمْ إِ 

70 92,37 
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 َ�ْقُتُلونَ  َوَفِر�ًقا َكذَُّبوا َفِر�ًقا َأْنُفُسُهمْ  َتْهَوى 
 اْلَمِس�حُ  ُهوَ  للااََّ  ِإنَّ  َقاُلوا الَِّذینَ  َكَفرَ  َلَقدْ  35

 ِإْسَراِئیلَ  َبِني َ�ا اْلَمِس�حُ  َوَقالَ  َمْرَ�مَ  اْبنُ 
 ِ�اهللَِّ  ُ�ْشِركْ  َمنْ  ِإنَّهُ  َوَر�َُّكمْ  َر�ِّي للااََّ  وااْعُبدُ 
مَ  َفَقدْ   َوَما النَّارُ  َوَمْأَواهُ  اْلَجنَّةَ  َعَلْ�هِ  للااَُّ  َحرَّ

 َأْنَصارٍ  ِمنْ  ِللظَّاِلِمینَ 

72 13 

 َثَالَثةٍ  َثاِلثُ  للااََّ  ِإنَّ  َقاُلوا الَِّذینَ  َكَفرَ  َلَقدْ  36
 َیْنَتُهوا َلمْ  َوإِنْ  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  الَّ إِ  ِإَلهٍ  ِمنْ  َوَما
نَّ  َ�ُقوُلونَ  َعمَّا  ِمْنُهمْ  َكَفُروا الَِّذینَ  َلَ�َمسَّ

 َأِل�مٌ  َعَذابٌ 

73 6 

 َغْیرَ  ِدیِنُكمْ  ِفي َتْغُلوا َال  اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا ُقلْ  37
 ِمنْ  َضلُّوا َقدْ  َقْومٍ  َأْهَواءَ  َتتَِّ�ُعوا َوَال  اْلَحقِّ 
 َسَواءِ  َعنْ  َوَضلُّوا َكِثیًرا َوَأَضلُّوا َقْبلُ 

ِبیلِ   السَّ

77 13 

 َعَلى ِإْسَراِئیلَ  َبِني ِمنْ  َكَفُروا الَِّذینَ  ُلِعنَ  38
 ِ�َما َذِلكَ  َمْرَ�مَ  اْبنِ  َوِع�َسى َداُوودَ  ِلَسانِ 
 َ�ْعَتُدونَ  َوَكاُنوا َعَصْوا

78 130 

 َلِبْئَس  َفَعُلوهُ  ُمْنَكرٍ  َعنْ  َیَتَناَهْونَ  َال  َكاُنوا 39
 َ�ْفَعُلونَ  َكاُنوا َما

79 130 

 ُأْنِزلَ  َوَما َوالنَِّبيِّ  ِ�اهللَِّ  ُیْؤِمُنونَ  َكاُنوا َوَلوْ  40
 ِمْنُهمْ  َكِثیًرا َوَلِكنَّ  َأْوِلَ�اءَ  اتََّخُذوُهمْ  َما ِإَلْ�هِ 

 َفاِسُقونَ 

81 101 

 َآَمُنوا ینَ ِللَّذِ  َعَداَوةً  النَّاسِ  َأَشدَّ  َلَتِجَدنَّ  41
 َأْقَرَ�ُهمْ  َوَلَتِجَدنَّ  َأْشَرُكوا َوالَِّذینَ  اْلَیُهودَ 
ةً   َنَصاَرى  ِإنَّا َقاُلوا الَِّذینَ  َآَمُنوا ِللَِّذینَ  َمَودَّ
�ِسینَ  ِمْنُهمْ  ِ�َأنَّ  َذِلكَ   الَ  َوَأنَُّهمْ  َوُرْهَ�اًنا ِقسِّ

 َ�ْسَتْكِبُرونَ 

82 109,50,9 

 َواْلَمْ�ِسرُ  اْلَخْمرُ  ِإنََّما َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا 42
 َعَملِ  ِمنْ  ِرْجٌس  َواْألَْزَالمُ  َواْألَْنَصابُ 

90 13,10 
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ْ�َطانِ   ُتْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  َفاْجَتِنُبوهُ  الشَّ
 َلُكمْ  َمَتاًعا َوَطَعاُمهُ  اْلَ�ْحرِ  َصْیدُ  َلُكمْ  ُأِحلَّ  43

�َّاَرةِ   ُدْمُتمْ  َما اْلَبرِّ  َصْیدُ  َعَلْ�ُكمْ  َوُحرِّمَ  َوِللسَّ
 ُتْحَشُرون  ِإَلْ�هِ  الَِّذي للااََّ  َواتَُّقوا ُحُرًما

96 11 

 َهلْ  َمْرَ�مَ  اْبنَ  ِع�َسى َ�ا اْلَحَواِر�ُّونَ  َقالَ  ِإذْ  44
لَ  َأنْ  َر�ُّكَ  َ�ْسَتِط�عُ   ِمنَ  َماِئَدةً  َعَلْیَنا ُیَنزِّ
َماءِ   ُمْؤِمِنینَ  ُتمْ ُكنْ  ِإنْ  للااََّ  اتَُّقوا َقالَ  السَّ

112 9 

 ُقُلوُ�َنا َوَتْطَمِئنَّ  ِمْنَها َنْأُكلَ  َأنْ  ُنِر�دُ  َقاُلوا 45
 ِمنَ  َعَلْیَها َوَنُكونَ  َصَدْقَتَنا َقدْ  َأنْ  َوَنْعَلمَ 

اِهِدینَ   الشَّ

113 9 

 َأْنِزلْ  َر�ََّنا اللَُّهمَّ  َمْرَ�مَ  اْبنُ  ِع�َسى َقالَ  46
َماءِ ال ِمنَ  َماِئَدةً  َعَلْیَنا  ِعیًدا َلَنا َتُكونُ  سَّ
ِلَنا  َخیرُ  َوَأْنتَ  َواْرُزْقَنا ِمْنكَ  َوَآَ�ةً  َوَآِخِرَنا ِألَوَّ

 الرَّاِزِقینَ 

114 9 

 َ�ْعدُ  َ�ْكُفْر  َفَمنْ  َعَلْ�ُكمْ  ُمَنزُِّلَها ِإنِّي للااَُّ  َقالَ  47
ُ�هُ  َفِإنِّي ِمْنُكمْ  ُ�هُ  الَ  َعَذاً�ا ُأَعذِّ  َأَحًدا ُأَعذِّ

 اْلَعاَلِمینَ  نَ مِ 

115 9 

  
 سورة األعراف

  

 ُموَسى َأَتَذرُ  ِفْرَعْونَ  َقْوِم ِمنْ  اْلَمَألُ  َوَقالَ  1
 َوَآِلَهَتكَ  َوَ�َذَركَ  اْألَْرضِ  ِفي ِلُ�ْفِسُدوا َوَقْوَمهُ 

 ِنَساَءُهمْ  َوَنْسَتْحِیي َأْبَناَءُهمْ  َسُنَقتِّلُ  َقالَ 
 َقاِهُرونَ  َفْوَقُهمْ  َوإِنَّا

127 25 

َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعیُنوا ِ�اهللَِّ َواْصِبُروا  2
ِ ُیوِرُثَها َمْن َ�َشاُء ِمْن  ِإنَّ اْألَْرَض هللَِّ

 ِعَ�اِدِه َواْلَعاِقَ�ُة ِلْلُمتَِّقینَ 

128 25 

 َما َ�ْعدِ  َوِمنْ  َتْأِتَیَنا َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ُأوِذیَنا َقاُلوا 3
ُكمْ  ُیْهِلكَ  َأنْ  �ُُّكمْ رَ  َعَسى َقالَ  ِجْئَتَنا  َعُدوَّ

 َكْیفَ  َفَیْنُظرَ  اْألَْرضِ  ِفي َوَ�ْسَتْخِلَفُكمْ 

129 69 
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 َتْعَمُلونَ 
 ُ�ْسَتْضَعُفونَ  َكاُنوا الَِّذینَ  اْلَقْومَ  َوَأْوَرْثَنا 4

 َ�اَرْكَنا الَِّتي َوَمَغاِرَ�َها اْألَْرضِ  َمَشاِرقَ 
 َبِني َعَلى ُحْسَنىالْ  َر�ِّكَ  َكِلَمةُ  َوَتمَّْت  ِفیَها

 َ�ْصَنعُ  َكانَ  َما َوَدمَّْرَنا َصَبُروا ِ�َما ِإْسَراِئیلَ 
 َ�ْعِرُشونَ  َكاُنوا َوَما َوَقْوُمهُ  ِفْرَعْونُ 

 
137 

44 

 َعَلى َفَأَتْوا اْلَ�ْحرَ  ِإْسَراِئیلَ  ِبَبِني َوَجاَوْزَنا 5
 َ�ا َقاُلوا َلُهمْ  َأْصَنامٍ  َعَلى َ�ْعُكُفونَ  َقْومٍ 
 َقالَ  َآِلَهةٌ  َلُهمْ  َكَما ِإَلًها َلَنا اْجَعلْ  وَسىمُ 

 َتْجَهُلونَ  َقْومٌ  ِإنَُّكمْ 

 
138 

69،44 

 َ�ُسوُموَنُكمْ  ِفْرَعْونَ  َآلِ  ِمنْ  َأْنَجْیَناُكمْ  َوإِذْ  6
 َوَ�ْسَتْحُیونَ  َأْبَناَءُكمْ  ُ�َقتُِّلونَ  اْلَعَذاِب  ُسوءَ 

 َعِظ�مٌ  َر�ُِّكمْ  ِمنْ  َ�َالءٌ  َذِلُكمْ  َوِفي ِنَساَءُكمْ 

 
141 

43 

 َوَأْتَمْمَناَها َلْیَلةً  َثَالِثینَ  ُموَسى َوَواَعْدَنا 7
 َوَقالَ  َلْیَلةً  َأْرَ�ِعینَ  َر�ِّهِ  ِم�َقاتُ  َفَتمَّ  ِ�َعْشرٍ 
 َقْوِمي ِفي اْخُلْفِني َهاُرونَ  ِألَِخ�هِ  ُموَسى
 اْلُمْفِسِدینَ  َسِبیلَ  َتتَِّ�عْ  َوَال  َوَأْصِلحْ 

 
142 

167 

 َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْألَْلَواحِ  ِفي َلهُ  َوَكَتْبَنا 8
 ِ�ُقوَّةٍ  َفُخْذَها َشْيءٍ  ِلُكلِّ  َوَتْفِص�ًال  َمْوِعَظةً 

 َدارَ  َسُأِر�ُكمْ  ِ�َأْحَسِنَها َ�ْأُخُذوا َقْوَمكَ  َوْأُمْر 
 اْلَفاِسِقینَ 

 
145 

45 

ِهمْ  ِمنْ  َ�ْعِدهِ  ِمنْ  ُموَسى َقْومُ  َواتََّخذَ  9  ُحِلیِّ
 الَ  َأنَّهُ  َیَرْوا َأَلمْ  ُخَوارٌ  َلهُ  َجَسًدا ِعْجًال 

 َوَكاُنوا اتََّخُذوهُ  َسِب�ًال  َیْهِدیِهمْ  َوَال  ُ�َكلُِّمُهمْ 
 َظاِلِمینَ 

148 84,77,26 

ْنَ�ا َهِذهِ  ِفي َلَنا َواْكُتبْ  10  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ
 یبُ ُأِص  َعَذاِبي َقالَ  ِإَلْ�كَ  ُهْدَنا ِإنَّا اْآلَِخَرةِ 

 َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعْت  َوَرْحَمِتي َأَشاءُ  َمنْ  ِ�هِ 
 الزََّكاةَ  َوُ�ْؤُتونَ  َیتَُّقونَ  ِللَِّذینَ  َفَسَأْكُتُبَها

 
156 

34 
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 ُیْؤِمُنونَ  ِ�َآَ�اِتَنا ُهمْ  َوالَِّذینَ 
 َیْومِ  ِإَلى َعَلْیِهمْ  َلَیْ�َعَثنَّ  َر�ُّكَ  َتَأذَّنَ  َوإِذْ  11

 َر�َّكَ  ِإنَّ  اْلَعَذاِب  ُسوءَ  وُمُهمْ َ�سُ  َمنْ  اْلِقَ�اَمةِ 
 َرِح�مٌ  َلَغُفورٌ  َوإِنَّهُ  اْلِعَقاِب  َلَسِر�عُ 

167 
 

45 ,169 

  
 سورة التو�ة

 
 

 

 ِ�اْلَیْومِ  َوَال  ِ�اهللَِّ  ُیْؤِمُنونَ  َال  الَِّذینَ  َقاِتُلوا 1
مَ  َما ُ�َحرُِّمونَ  َوَال  اْآلَِخرِ   َوَرُسوُلهُ  للااَُّ  َحرَّ

 ُأوُتوا الَِّذینَ  ِمنَ  اْلَحقِّ  ِدینَ  ِدیُنونَ یَ  َوَال 
 َوُهمْ  َیدٍ  َعنْ  اْلِجْزَ�ةَ  ُ�ْعُطوا َحتَّى اْلِكَتابَ 

 َصاِغُرونَ 

29 
 

97 

 َوَقاَلتِ  للااَِّ  اْبنُ  ُعَزْ�رٌ  اْلَیُهودُ  َوَقاَلتِ  2
 َقْوُلُهمْ  َذِلكَ  للااَِّ  اْبنُ  اْلَمِس�حُ  النََّصاَرى 
 ِمنْ  َكَفُروا الَِّذینَ  َقْولَ  ُئونَ ُ�َضاهِ  ِ�َأْفَواِهِهمْ 

 ُیْؤَفُكونَ  َأنَّى للااَُّ  َقاَتَلُهمُ  َقْبلُ 

 
30 

180,87,37 

 
3 

 ُدونِ  ِمنْ  َأْرَ�اً�ا َوُرْهَ�اَنُهمْ  َأْحَ�اَرُهمْ  اتََّخُذوا
 ِإالَّ  ُأِمُروا َوَما َمْرَ�مَ  اْبنَ  َواْلَمِس�حَ  للااَِّ 

 ُسْ�َحاَنهُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َواِحًدا ِإَلًها ِلَ�ْعُبُدوا
 ُ�ْشِرُكونَ  َعمَّا

31 78 ,181 

 اْألَْحَ�ارِ  ِمنَ  َكِثیًرا ِإنَّ  َآَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا 4
 ِ�اْلَ�اِطلِ  النَّاسِ  َأْمَوالَ  َلَ�ْأُكُلونَ  َوالرُّْهَ�انِ 

ونَ   َ�ْكِنُزونَ  َوالَِّذینَ  للااَِّ  َسِبیلِ  َعنْ  َوَ�ُصدُّ
ةَ  الذََّهبَ   للااَِّ  َسِبیلِ  ِفي ُیْنِفُقوَنَها َوَال  َواْلِفضَّ
ْرُهمْ   َأِل�مٍ  ِ�َعَذاٍب  َفَ�شِّ

34 178)2( 

  
 سورة یونس

  

1  
 ِ�اهللَِّ  َآَمْنُتمْ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َقْوِم َ�ا ُموَسى َوَقالَ 
ُلوا َفَعَلْ�هِ   ُمْسِلِمینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َتَوكَّ

84 17 
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ْلَنا للااَِّ  َعَلى َفَقاُلوا 2  ِفْتَنةً  َتْجَعْلَنا َال  َر�ََّنا َتَوكَّ
 الظَّاِلِمینَ  ِلْلَقْوِم

85 17 

َنا 3  86 اْلَكاِفِر�نَ  اْلَقْوِم ِمنَ  ِبَرْحَمِتكَ  َوَنجِّ
 

17 

  سورة هود 
 

 

ْرَناَها َفَضِحَكْت  َقاِئَمةٌ  َواْمَرَأُتهُ  1  ِبِإْسَحاقَ  َفَ�شَّ
 وبَ َ�ْعقُ  ِإْسَحاقَ  َوَراءِ  َوِمنْ 

 
71 

20 

  سورة یوسف 
 

 

 َأَحدَ  َرَأْیتُ  ِإنِّي َأَبتِ  َ�ا ِألَِب�هِ  ُیوُسفُ  َقالَ  ِإذْ  1
ْمَس  َكْوَكً�ا َعَشرَ   ِلي َرَأْیُتُهمْ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّ

 َساِجِدینَ 

4 21 

 ِمنَّا َأِبیَنا ِإَلى َأَحبُّ  َوَأُخوهُ  َلُیوُسفُ  َقاُلوا ِإذْ  2
 ُمِبینٍ  َضَاللٍ  َلِفي َأَ�اَنا ِإنَّ  ُعْصَ�ةٌ  َوَنْحنُ 

8 
 

66 

 َلُكمْ  َیْخلُ  َأْرًضا اْطَرُحوهُ  َأوِ  ُیوُسفَ  اْقُتُلوا 3
 َقْوًما َ�ْعِدهِ  ِمنْ  َوَتُكوُنوا َأِب�ُكمْ  َوْجهُ 

 َصاِلِحینَ 

9 
 

66 

 66 16 َیْ�ُكون  ِعَشاءً  َأَ�اُهمْ  َوَجاُءو 4
 َوَتَرْكَنا ِبقُ َنْستَ  َذَهْبَنا ِإنَّا َأَ�اَنا َ�ا َقاُلوا 5

ْئبُ  َفَأَكَلهُ  َمَتاِعَنا ِعْندَ  ُیوُسفَ   َأْنتَ  َوَما الذِّ
 َصاِدِقینَ  ُكنَّا َوَلوْ  َلَنا ِ�ُمْؤِمنٍ 

 
17 

98,67 

 َبلْ  َقالَ  َكِذٍب  ِبَدمٍ  َقِم�ِصهِ  َعَلى َوَجاُءو 6
َلْت   َوللااَُّ  َجِمیلٌ  َفَصْبرٌ  َأْمًرا َأْنُفُسُكمْ  َلُكمْ  َسوَّ
 َتِصُفونَ  َما َعَلى َعانُ اْلُمْستَ 

 
18 

67 

 ِالْمَرَأِتهِ  ِمْصرَ  ِمنْ  اْشَتَراهُ  الَِّذي َوَقالَ  7
 َنتَِّخَذهُ  َأوْ  َیْنَفَعَنا َأنْ  َعَسى َمْثَواهُ  َأْكِرِمي

نَّا َوَكَذِلكَ  َوَلًدا  اْألَْرضِ  ِفي ِلُیوُسفَ  َمكَّ
 َغاِلبٌ  َوللااَُّ  اْألََحاِدیثِ  َتْأِو�لِ  ِمنْ  َوِلُنَعلَِّمهُ 

 َ�ْعَلُمونَ  َال  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلِكنَّ  َأْمرِهِ  َعَلى

21 
 

145 
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 َنَزغَ  َأنْ  َ�ْعدِ  ِمنْ  اْلَبْدوِ  ِمنَ  ِ�ُكمْ  َوَجاءَ  8
ْ�َطانُ   َر�ِّي ِإنَّ  ِإْخَوِتي َوَ�ْینَ  َبْیِني الشَّ

 اْلَحِك�مُ  اْلَعِل�مُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َ�َشاءُ  ِلَما َلِطیفٌ 

100 21 

  إبراه�م سورة 
 

 

 اْلِكَبرِ  َعَلى ِلي َوَهبَ  الَِّذي هللَِِّ  اْلَحْمدُ  1
َعاءِ  َلَسِم�عُ  َر�ِّي ِإنَّ  َوإِْسَحاقَ  ِإْسَماِعیلَ   الدُّ

39 20 

  سورة الحجر 
 

 

 ِفي َلُهمْ  َألَُز�َِّننَّ  َأْغَوْ�َتِني ِ�َما َربِّ  َقالَ  1
 َأْجَمِعینَ  َوَألُْغِوَ�نَُّهمْ  اْألَْرضِ 

39 
 

59 

 40 اْلُمْخَلِصینَ  ِمْنُهمُ  ِعَ�اَدكَ  ِإالَّ  2
 

59 

  
 سورة اإلسراء

 
 

 

 ِمنَ  َلْ�ًال  ِ�َعْبِدهِ  َأْسَرى  الَِّذي ُسْ�َحانَ  1
 الَِّذي اْألَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَراِم اْلَمْسِجدِ 

 ُهوَ  ِإنَّه َآَ�اِتَنا ِمنْ  ِلُنِرَ�هُ  َحْوَلهُ  َ�اَرْكَنا
ِم�عُ   اْلَ�ِصیرُ  السَّ

1 115 

 ِلَبِني ُهًدى َوَجَعْلَناهُ  اْلِكَتابَ  ُموَسى َوَآَتْیَنا 2
 َوِك�ًال  ُدوِني ِمنْ  َتتَِّخُذوا َأالَّ  ِإْسَراِئیلَ 

2 46 

�َّةَ  3  َعْبًدا َكانَ  ِإنَّهُ  ُنوحٍ  َمعَ  َحَمْلَنا َمنْ  ُذرِّ
 َشُكوًرا

3 46 

 ْلِكَتابِ ا ِفي إْسراِئیلَ  َبِني ِإَلى َوَقَضْیَنا 4
َتْینِ  اْألَْرضِ  ِفي َلُتْفِسُدنَّ   ُعُلو�ا َوَلَتْعُلنَّ  َمرَّ

 َكِبیًرا

 
4 

169,167,46 

 ِعَ�اًدا َعَلْ�ُكمْ  َ�َعْثَنا ُأوَالُهَما َوْعدُ  َجاءَ  َفِإَذا 5
َ�ارِ  ِخَاللَ  َفَجاُسوا َشِدیدٍ  َ�ْأسٍ  ُأوِلي َلَنا  الدِّ

 َمْفُعوالً  َوْعًدا َوَكانَ 

5 171,170,46 
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 َوَأْمَدْدَناُكمْ  َعَلْیِهمْ  اْلَكرَّةَ  َلُكمُ  َرَدْدَنا ُثمَّ  6
 َنِفیًرا َأْكَثرَ  َوَجَعْلَناُكمْ  َوَ�ِنینَ  ِ�َأْمَوالٍ 

6 170 

 َأَسْأُتمْ  َوإِنْ  ِألَْنُفِسُكمْ  َأْحَسْنُتمْ  َأْحَسْنُتمْ  ِإنْ  7
 َهُكمْ ُوُجو  ِلَ�ُسُئواْ  اْآلَِخَرةِ  َوْعدُ  َجاءَ  َفِإَذا َفَلَها

لَ  َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َوِلَیْدُخُلواْ   َمرَّةٍ  َأوَّ
 َتْتِبیًرا َعَلْوا َما َوِلُیَتبُِّروا

7 171,170,47 

 ُعْدَنا ُعْدُتمْ  َوإِنْ  َیْرَحَمُكمْ  َأنْ  َر�ُُّكمْ  َعَسى 8
 َحِصیًرا ِلْلَكاِفِر�نَ  َجَهنَّمَ  َوَجَعْلَنا

8 169,47 

  سورة مر�م 
 

 

 النَِّبیِّینَ  ِمنَ  َعَلْیِهمْ  للااَُّ  َأْنَعمَ  الَِّذینَ  َلِئكَ ُأو  1
�َّةِ  ِمنْ   َوِمنْ  ُنوحٍ  َمعَ  َحَمْلَنا َوِممَّنْ  َآَدمَ  ُذرِّ

�َّةِ   َهَدْیَنا َوِممَّنْ  َوإِْسَراِئیلَ  ِإْبَراِه�مَ  ُذرِّ
ْحَمنِ  َآَ�اتُ  َعَلْیِهمْ  ُتْتَلى ِإَذا َواْجَتَبْیَنا  الرَّ

وا  َوُ�ِك��ا ًداُسجَّ  َخرُّ

 
58 

21,20 

  سورة طه 
 

 

 َوَأِقمِ  َفاْعُبْدِني َأَنا ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  للااَُّ  َأَنا ِإنَِّني 1
َالةَ    ِلِذْكِري  الصَّ

14 95 

اَعةَ  ِإنَّ  2  ُكلُّ  ِلُتْجَزى  ُأْخِفیَها َأَكادُ  َآِتَ�ةٌ  السَّ
 َتْسَعى ِ�َما َنْفسٍ 

16 95 

 23 37 ُأْخَرى  َمرَّةً  كَ َعَل�ْ  َمَننَّا َوَلَقدْ  3
كَ  ِإَلى َأْوَحْیَنا ِإذْ  4  23 38 ُیوَحى َما ُأمِّ
 اْلَ�مِّ  ِفي َفاْقِذِف�هِ  التَّاُبوتِ  ِفي اْقِذِف�هِ  َأنِ  5

اِحلِ  اْلَ�مُّ  َفْلُیْلِقهِ   َوَعُدوٌّ  ِلي َعُدوٌّ  َ�ْأُخْذهُ  ِ�السَّ
 َعَلى ْصَنعَ َوِلتُ  ِمنِّي َمَح�َّةً  َعَلْ�كَ  َوَأْلَقْیتُ  َلهُ 

  َعْیِني

 
39 

23 

 َمَعَنا َفَأْرِسلْ  َر�ِّكَ  َرُسوَال  ِإنَّا َفُقوَال  َفْأِتَ�اهُ  6
ْبُهمْ  َوَال  ِإْسَراِئیلَ  َبِني  ِ�َآَ�ةٍ  ِجْئَناكَ  َقدْ  ُتَعذِّ

 
47 

24 
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َالمُ  َر�ِّكَ  ِمنْ   اْلُهَدى اتََّ�عَ  َمنِ  َعَلى َوالسَّ
 َقالَ  َأِسًفا ْضَ�انَ غَ  َقْوِمهِ  ِإَلى ُموَسى فَرَجعَ  7

 َأَفَطالَ  َحَسًنا َوْعًدا َر�ُُّكمْ  َ�ِعْدُكمْ  َأَلمْ  َقْوِم َ�ا
 َعَلْ�ُكمْ  َ�ِحلَّ  َأنْ  َأَرْدُتمْ  َأمْ  اْلَعْهدُ  َعَلْ�ُكمُ 
 َمْوِعِدي َفَأْخَلْفُتمْ  َر�ُِّكمْ  ِمنْ  َغَضبٌ 

 
86 

84 

ْلَنا نَّاَوَلكِ  ِ�َمْلِكَنا َمْوِعَدكَ  َأْخَلْفَنا َما قاُلوا 8  ُحمِّ
 َأْلَقى َفَكَذِلكَ  َفَقَذْفَناَها اْلَقْوِم ِز�َنةِ  ِمنْ  َأْوزَاًرا

اِمِريُّ   السَّ

87 
 

84 

َفَأْخَرَج َلُهْم ِعْجًال َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا  9
 َهَذا ِإَلُهُكْم َوإَِلُه ُموَسى َفَنِسيَ 

88 84 

  سورة األنب�اء 
 

 

ْیَناهُ  1  َ�اَرْكَنا الَِّتي اْألَْرضِ  ِإَلى ًطاَوُلو  َوَنجَّ
 ِلْلَعاَلِمینَ  ِفیَها

71 20 

 َشاِخَصةٌ  ِهيَ  َفِإَذا اْلَحقُّ  اْلَوْعدُ  َواْقَتَربَ  2
 ِفي ُكنَّا َقدْ  َوْ�َلَنا َ�ا َكَفُروا الَِّذینَ  َأْ�َصارُ 
 َظاِلِمینَ  ُكنَّا َبلْ  َهَذا ِمنْ  َغْفَلةٍ 

97 14 

  سورة الشعراء 
 

 

 25 30  ُمِبینٍ  ِ�َشْيءٍ  ِجْئُتكَ  َأَوَلوْ  لَ َقا 1
اِدِقینَ  ِمنَ  ُكْنتَ  ِإنْ  ِ�هِ  َفْأتِ  َقالَ  2  25 31 الصَّ
 25 32 ُمِبینٌ  ُثْعَ�انٌ  ِهيَ  َفِإَذا َعَصاهُ  َفَأْلَقى 3
 25 33 ِللنَّاِظِر�نَ  َبْ�َضاءُ  ِهيَ  َفِإَذا َیَدهُ  َوَنَزعَ  4
 ُموَسى َأْصَحابُ  َقالَ  اْلَجْمَعانِ  َتَراَءى َفَلمَّا 5

 َلُمْدَرُكونَ  ِإنَّا

61 25 

 25 62 َسَیْهِدینِ  َر�ِّي َمِعيَ  ِإنَّ  َكالَّ  َقالَ  6
 ِ�َعَصاكَ  اْضِربْ  َأنِ  ُموَسى ِإَلى َفَأْوَحْیَنا 7

 َكالطَّْودِ  ِفْرقٍ  ُكلُّ  َفَكانَ  َفاْنَفَلقَ  اْلَ�ْحرَ 
 اْلَعِظ�ِم

63 
 

25 http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 25 64 ْآلََخِر�نَ ا َثمَّ  َوَأْزَلْفَنا 8
 25 65 َأْجَمِعینَ  َمَعهُ  َوَمنْ  ُموَسى َوَأْنَجْیَنا 9

 25 66 اْآلََخِر�نَ  َأْغَرْقَنا ُثمَّ  10

  سورة القصص 
 

 

 ِفي اْسُتْضِعُفوا الَِّذینَ  َعَلى َنُمنَّ  َأنْ  َوُنِر�دُ  1
 اْلَواِرِثینَ  َوَنْجَعَلُهمُ  َأِئمَّةً  َوَنْجَعَلُهمْ  اْألَْرضِ 

5 24 

 َعُدو�ا َلُهمْ  ِلَ�ُكونَ  ِفْرَعْونَ  َآلُ  َفاْلَتَقَطهُ  2
 َكاُنوا َوُجُنوَدُهَما َوَهاَمانَ  ِفْرَعْونَ  ِإنَّ  َوَحَزًنا

 َخاِطِئینَ 

8 23 

 الَ  َوَلكَ  ِلي َعْینٍ  ُقرَّةُ  ِفْرَعْونَ  اْمَرَأةُ  َوَقاَلتِ  3
 َوَلًدا َنتَِّخَذهُ  َأوْ  َیْنَفَعَنا َأنْ  َعَسى َتْقُتُلوهُ 
 َ�ْشُعُرونَ  َال  َوُهمْ 

 
9 

24 

 َلُكمْ  َعِلْمتُ  َما اْلَمَألُ  َأیَُّها َ�ا ِفْرَعْونُ  َوَقالَ  4
 َعَلى َهاَمانُ  َ�ا ِلي َفَأْوِقدْ  َغْیِري  ِإَلهٍ  ِمنْ 

ینِ   ِإَلى َأطَِّلعُ  َلَعلِّي َصْرًحا ِلي َفاْجَعلْ  الطِّ
 اِذِبینَ اْلكَ  ِمنَ  َألَُظنُّهُ  َوإِنِّي ُموَسى ِإَلهِ 

38 
 

76,68,24 

 َفَ�َغى ُموَسى َقْومِ  ِمنْ  َكانَ  َقاُرونَ  ِإنَّ  5
 َمَفاِتَحهُ  ِإنَّ  َما اْلُكُنوزِ  ِمنَ  َوَآَتْیَناهُ  َعَلْیِهمْ 
 َلهُ  َقالَ  ِإذْ  اْلُقوَّةِ  ُأوِلي ِ�اْلُعْصَ�ةِ  َلَتُنوءُ 
 اْلَفِرِحینَ  ُ�ِحبُّ  َال  للااََّ  ِإنَّ  َتْفَرحْ  َال  َقْوُمهُ 

76 165)2( 

ارَ  للااَُّ  َآَتاكَ  ِف�َما َواْبَتغِ  6  َتْنَس  َوَال  اْآلَِخَرةَ  الدَّ
ْنَ�ا ِمنَ  َنِصیَ�كَ   للااَُّ  َأْحَسنَ  َكَما َوَأْحِسنْ  الدُّ

 الَ  للااََّ  ِإنَّ  اْألَْرضِ  ِفي اْلَفَسادَ  َتْ�غِ  َوَال  ِإَلْ�كَ 
 اْلُمْفِسِدینَ  ُ�ِحبُّ 

77 166,165 

 َأَوَلمْ  ِعْنِدي ِعْلمٍ  َعَلى ُأوِتیُتهُ  ِإنََّما َقالَ  7
 اْلُقُرونِ  ِمنَ  َقْبِلهِ  ِمنْ  َأْهَلكَ  َقدْ  للااََّ  َأنَّ  َ�ْعَلمْ 
 َوالَ  َجْمًعا َوَأْكَثرُ  ُقوَّةً  ِمْنهُ  َأَشدُّ  ُهوَ  َمنْ 

 اْلُمْجِرُمونَ  ُذُنوِ�ِهمُ  َعنْ  ُ�ْسَألُ 

78 166,165 
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 الَِّذینَ  َقالَ  هِ ِز�َنتِ  ِفي َقْوِمهِ  َعَلى َفَخَرجَ  8
ْنَ�ا اْلَحَ�اةَ  ُیِر�ُدونَ   َما ِمْثلَ  َلَنا َلْیتَ  َ�ا الدُّ

 َعِظ�مٍ  َحظٍّ  َلُذو ِإنَّهُ  َقاُرونُ  ُأوِتيَ 

79 165 

 للااَِّ  َثَوابُ  َوْ�َلُكمْ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذینَ  َوَقالَ  9
اَها َوَال  َصاِلًحا َوَعِملَ  َآَمنَ  ِلَمنْ  َخْیرٌ   ُیَلقَّ
اِبُرونَ  ِإالَّ   الصَّ

80 166,165 

 ِمنْ  َلهُ  َكانَ  َفَما اْألَْرَض  َوِ�َدارِهِ  ِ�هِ  َفَخَسْفَنا 10
 ِمنَ  َكانَ  َوَما للااَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َیْنُصُروَنهُ  ِفَئةٍ 

 اْلُمْنَتِصِر�نَ 

81 166,165 

 ِ�اْألَْمسِ  َمَكاَنهُ  َتَمنَّْوا الَِّذینَ  َوَأْصَ�حَ  11
ْزقَ  َیْ�ُسطُ  للااََّ  َأنَّ َوْ�كَ  َ�ُقوُلونَ   ِلَمنْ  الرِّ
 للااَُّ  َمنَّ  َأنْ  َلْوَال  َوَ�ْقِدرُ  ِعَ�اِدهِ  ِمنْ  َ�َشاءُ 
 ُ�ْفِلحُ  َال  َوْ�َكَأنَّهُ  ِبَنا َلَخَسفَ  َعَلْیَنا

 اْلَكاِفُرونَ 

82 167,165 

 سورة غافر 
 

  

َوَقاَل ُموَسى ِإنِّي ُعْذُت ِبَر�ِّي َوَر�ُِّكْم ِمْن  1
 ُمَتَكبٍِّر َال ُیْؤِمُن ِبَیْوِم اْلِحَساِب  ُكلِّ 

24 95 

  
 سورة الزخرف

 
 

 

 َوإِنَّا ُأمَّةٍ  َعَلى َآَ�اَءَنا َوَجْدَنا ِإنَّا َقاُلوا َبلْ  1
 ُمْهَتُدونَ  َآَثاِرِهمْ  َعَلى

22 
 

94 

 َقْوًما َكاُنوا ِإنَُّهمْ  َفَأَطاُعوهُ  َقْوَمهُ  َفاْسَتَخفَّ  2
 َفاِسِقینَ 

54 
 

68 

  سورة الحجرات 
 

 

 َوُأْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاُس  َأیَُّها َ�ا 1
 ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَ�اِئلَ  ُشُعوً�ا َوَجَعْلَناُكمْ 

 َخِبیرٌ  َعِل�مٌ  للااََّ  ِإنَّ  َأْتَقاُكمْ  للااَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ 

 
13 

52 
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  سورة الحشر 
 

 

 َأْهلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذینَ  َرجَ َأخْ  الَِّذي ُهوَ  1
لِ  ِدَ�اِرِهمْ  ِمنْ  اْلِكَتاِب   َظَنْنُتمْ  َما اْلَحْشرِ  ِألَوَّ

 ُحُصوُنُهمْ  َماِنَعُتُهمْ  َأنَُّهمْ  َوَظنُّوا َیْخُرُجوا َأنْ 
 للااَِّ  ِمنَ 

 
2 

123 

 َذِلكَ  للااَِّ  ِمنَ  ُصُدورِِهمْ  ِفي َرْهَ�ةً  َأَشدُّ  َألَْنُتمْ  2
 َ�ْفَقُهونَ  َال  َقْومٌ  ُهمْ ِ�َأنَّ 

 
13 

123,121 ,135 

َنةٍ  ُقًرى  ِفي ِإالَّ  َجِم�ًعا ُ�َقاِتُلوَنُكمْ  َال  3  ُمَحصَّ
 َشِدیدٌ  َبْیَنُهمْ  َ�ْأُسُهمْ  ُجُدرٍ  َوَراءِ  ِمنْ  َأوْ 

 ِ�َأنَُّهمْ  َذِلكَ  َشتَّى َوُقُلوُ�ُهمْ  َجِم�ًعا َتْحَسُبُهمْ 
  َ�ْعِقُلونَ  َال  َقْومٌ 

 
14 

123,121,16 ,
124 

  سورة قر�ش 
 

 

  َخْوفٍ  ِمنْ  َوَآَمَنُهمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  َأْطَعَمُهمْ  الَِّذي 1
4 

98 

  
 سورة اإلخالص

 
 

 

 87 1 ُقْل ُهَو للااَُّ َأَحدٌ  1
 87 3 َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلدْ  2
 85 4 َأَحدٌ  ُكُفًوا َلهُ  َ�ُكنْ  َوَلمْ  3
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 الشریفة ادیث النبویةاألح ثانیاً: مسرد

 
 طرف الحدیث

 
 تخر�ج الحدیث

 
 الصفحة

 81 مسلم صح�ح زن�ا قد و�هود�ة بیهودي أتي

 3 الترمذي سنن والفتح المائدة سورة نزلت سورة آخر

 131 داود أبي سنن إسرائیل بني على النقص دخل ما أول إن

 4 مسلم صح�ح, البخاري  صح�ح عیدا التخذناها فینا نزلت لو آ�ة تقرؤون  إنكم

 111 داود أبي سنن عل�ه تعاهدوني �عهد إال عندي تأمنون  ال إنكم

 112 مسلم صح�ح, البخاري  صح�ح مسمومة �شاة وسلم عل�ه هللا صلى النبي أتت یهود�ة أن

 128 داود أبي سنن, مالك موطأ رواحة بن هللا عبد وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول �عث

 3 الكبرى  النسائي سنن نعم: فقلت ؟ المائدة سورة تقرأ هل لي فقالت عائشة على دخلت

 95 البخاري  صح�ح المدینة یهود عجز من عجوزان علي دخلت

 5 البخاري  صح�ح المدینة داخلون  ونحن – �البیداء لي قالدة سقطت

 112 صح�ح البخاري  فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه

 بنو قالت كما لك نقول ال إنا هللا رسول �ا: بدر یوم المقداد قال
 )َقاِعُدونَ  َهاُهَنا ِإنَّا َفَقاِتَال  َوَر�ُّكَ  َأْنتَ  َفاْذَهبْ ( لموسى إسرائیل

 5 البخاري  صح�ح

ْنِبَ�اءُ  َتُسوُسُهمُ  ِإْسَراِئیلَ  َبُنو َكاَنْت   144 البخاري  صح�ح اَأل

 173 صح�ح البخاري  ةالكع� إلى یتوجه أن �حب وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول كان

 82 داود أبي سنن قر�ظة من أشرف النضیر وكان والنضیر، قر�ظة كان

 160 داود أبي سنن بدر یوم قر�شاً  وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول أصاب لما
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 81 مسلم صح�ح مجلودا محمما بیهودي وسلم عل�ه هللا صلى النبي على مر

 كادت ان جم�عا وسلم عل�ه هللا صلى النبي على المائدة سورة نزلت
 الناقة لتكسر ثقلها من

 3 أحمد اإلمام مسند

 

 

 

 النصوص التورات�ة مسرد ثالثا:

 رقم الصفحة النص

 86 شیخ وأنه آدمي صورة في إلههم أن

 بین قرعة تجعلوا ال و اجسامكم تخمشوا ال إلهكم للرب أوالد أنتم
 اعینكم

104,57 ,
133 

 الرجل االثنان �قتل �عل زوجة أةامر  مع مضطجعا رجل وجد إذا
 المرأة مع المضطجع

61 

 �حد ذكورها جم�ع فاضرب یدك إلى إلهك الرب دفعها إذا
 السیف

154 

 86 ونهارا ل�ال دموعا عیناي لتذرف لهم قال هللا إن

 60 هللا أح�اء إسرائیل بنو

 90 كنعان أرض لیتجسسوا رجاال أرسل: قائال موسى الرب كلم ثم

 90 تجسسوها التي األرض مذمة فأشاعوا

 78 اللیلة هذه مصر أرض في اجتاز فإني

 91 خارجا أخو�ه وأخبر أب�ه عورة كنعان أبو حام فأ�صر

 91 هارون  أخت النب�ة مر�م فأخذت

 154 السیف �حد المدینة تلك سكان تضرب فضر�ا

 اْسَمهُ  َوَتْدُعو اْبًنا َلكَ  َتِلدُ  اْمَرَأُتكَ  َساره َبل)«إلبراه�م( أي -هللاُ  َفَقالَ 
 .ِإْسَحاقَ 

126 
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 155 عمالیق واضرب اذهب فاآلن

 86,78,59 �شع�ه �فعله إنه قال الذي الشر على الرب فندم
 102 الملك عز�ا وفاة سنة في

 126 میثاقا أبرام مع الرب قطع الیوم ذلك في

 61 قر��ك امرأة تشته ال التزن 

 141,136 �الر�ا تقرض ال ألخ�ك ولكن بر�ا، تقرض لألجنبي
بُّ  ِ�كَ  َأَتى َمَتى  141 ِلَتْمَتِلَكَها ِإَلْیَها َداِخلٌ  َأْنتَ  الَِّتي اَألْرضِ  ِإَلى ِإلُهكَ  الرَّ

 154 الدم عن س�فه �منع من وملعون  برخاء، الرب عمل �عمل من ملعون 

 اثني فیلد, جدا وأكثره,  وأثمره,  ف�ه لك سمعت فقد إسماعیل وأما
 كبیرة أمة وأجعله,  لداو  عشر

100 

 104 هللا إلى فصعد موسى وأما

 داخل وتعرى  الخمر من وشرب كرما وغرس فالحا �كون  نوح وابتدأ
 خ�ائه

57 ,91 

 �سیر الرب وكان البر�ة طرف  ایثام في ونزلوا سكوت من وارتحلوا
 في ول�ال الطر�ق في لیهدیهم سحاب عمود في نهارا أمامهم

77 

 60 مصر إلى) إبراه�م( إبرام فانحدر األرض في جوع وحدث

 59 األرض وجه على �كثرون  الناس ابتدأ لما وحدث

 و طفل من امرأة و رجل من - قتلوا أي – المدینة في ما كل حرموا و
 السیف �حد الحمیر و الغنم و ال�قر حتى شیخ

154 

 الیوم في فاستراح عمل، الذي عمله من السا�ع الیوم في هللا وفرغ
 عمل الذي عمله جم�ع من السا�ع

59 

 183, 126 عنه لوط اعتزال �عد) إبراه�م( ألبرام، الرب وقال
 78 الرق�ة صلب شعب هو وٕاذا الشعب هذا رأیت لموسى الرب وقال

 60 الملك بیت سطح على وتمشى داوود قام أن المساء وقت في وكان

 91 الجبل من النزول في أ�طأ موسى أن الشعب رأى ولما
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 األعالم مسردرا�عا: 

 رقم الصفحة جدول األعالم
 85 الطحاوي  جعفر أبو

 115 لؤلؤة أبو

 102 الطبري  جر�ر ابن

 129 البر عبد ابن

 122 كثیر ابن

 3 یز�د بنت أسماء

 112 مالك بن أنس

 113 ق�ظي بن أوس

 155 شابیر إبراهام

 156 بیرت�س إسحاق

 81 عازب بن البراء

 161 وارجالخ

 168 الزمخشري 

 149 الثاني الحمید عبد السلطان

 168 القرطبي

 169 الكبیر القفال

 5 األسود بن المقداد

 156 شتاین جولد �اروخ
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 103 عمرو بن �حري 

 118 قر�ظة بنو

 159 قینقاع بنو

 184 بلفور

 175 بنجامین فرانكلین

 149 هرتزل تیودر

 113 صخر بن ج�ار

 3 یرنف بن جبیر

 186 كارتر ج�مي

 186 غور�ون  بن دافید

 184 روتشلید

 90 قطب سید

 103 عدي بن شأس

 114 ق�س بن شاس

 95 الصدیق �كر أبي بنت عائشة

 111 عبد الرحمن بن كعب بن مالك

 128 رواحة بن هللا عبد

 146 س�أ بن هللا عبد

 28 سالم بن هللا عبد

 82 ع�اس بن عبدهللا

 81 عمر بن هللا عبد

 131 مسعود بن هللا عبد

 61 عبد الوهاب المسیري 

 49 عدي بن حاتم

 112 عمرو بن أم�ة الضمري 

 156 یوسف عوفاد�ا

 141 فرو�د

 182 لوثر مارتن

 168 الشنق�طي األمین محمد
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 168 عاشور بن الطاهر محمد

 63 محمد خل�فة التونسي

 92 مجاهد

 66 الشعراوي  متولي محمد

 101 رضا شیدر  محمد

 150 أتاتورك كمال مصطفى

 103 أضاء بن نعمان

 149 نیولنسكي

 185 ترومان هاري 

 151 هتلر

 177 ول�م شكسبیر
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 البلدان خامسا: مسرد

 الرقم
 

 رقم الصفحة المكان

 160 أذرعات 1
 89 المقدسة األرض 2
 20 الخلیل 3
 23 الساحل 4
 20 الشام 5
 186 غر��ةالضفة ال 6
 113 �عاث 7
 140 هولیود 8
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 والمراجع المصادر

 التفاسیر كتب*

: ت(الحنظلي، التمیمي، المنذر بن إدریس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو, حاتم أبي ابن -1
 المملكة ,الباز مصطفى نزار مكتبة ,الطیب محمد أسعد: تحقیق, العظیم القرآن تفسیر), ھـ327

  ھـ . 1419الطبعة الثالثة,  , السعودیة ربیةالع

 التحر�ر: )هـ1393: ت( التونسي الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمدابن عاشور,  -2

 التونس�ة الدار, »المجید الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنو�ر السدید المعنى تحر�ر« والتنو�ر

 .هـ 1984, تونس ,للنشر

: ت( المحار�ي تمام بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد بوأ, األندلسي عط�ة ابن -3

 دار.  محمد الشافي عبد السالم عبد: تحقیق, العز�ز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر), هـ542

 .هـ 1422 الط�عة األولى,. بیروت , العلم�ة الكتب

 تفسیر) هـ774: ت( الدمشقي ثم ال�صري  القرشي عمر بن إسماعیل الفداء أبو, كثیر ابن -4

 علي محمد منشورات ,العلم�ة الكتب دار,الدین شمس حسین محمد: تحقیق, العظ�م القرآن

 .هـ 1419 - الط�عة األولى, بیروت ,ب�ضون 

 المعاني روح), هـ1270: ت(األلوسي الحسیني هللا عبد بن محمود الدین شهاب, األلوسي -5

 ,العلم�ة الكتب دار ,عط�ة ال�اري  عبد علي: حقیقت, المثاني والس�ع العظ�م القرآن تفسیر في

 .هـ 1415 الط�عة األولى,,  بیروت
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 معالم, الشافعي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو السنة، محیي, ل�غوي ا -6

 إح�اء دار ,المهدي الرزاق عبد: تحقیق) هـ510: ت( ال�غوي  تفسیر=  القرآن تفسیر في التنز�ل

 .هـ 1420 , الط�عة األولى,بیروت ,�يالعر  التراث

: ت( النعماني الدمشقي الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدین سراج حفص أبو,  الحنبلي -7

 محمد علي والشیخ الموجود عبد أحمد عادل الشیخ: تحقیق, الكتاب علوم في الل�اب) هـ775

 .م1998- هـ 1419 , الط�عة األولى,لبنان - بیروت , العلم�ة الكتب دار ,معوض

 بنزهة المسمى القرآن غر�ب) , هـ330: ت, (الُعز�ري  عز�ر بن محمد �كر أبو السجستاني، -8

 .هـ 1416 , الط�عة األولى, سور�ا, قتی�ة دار, جمران الواحد عبد أدیب محمد: تحقیق, القلوب

 في نالرحم الكر�م ت�سیر), هـ1376: ت, ( هللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد, السعدي -9

 الط�عة األولى, ,الرسالة مؤسسة , اللو�حق معال بن الرحمن عبد: تحقیق,  المنان كالم تفسیر

 .م 2000- هـ-1420

 في المنثور الدر), هـ911: ت(السیوطي الدین جالل �كر، أبي بن الرحمن عبد, السیوطي-10

 .بیروت ,الفكر دار ,�المأثور التفسیر

 أحمد: تحقیق, القرآن غر�ب ,)هـ276: ت, (قتی�ة بن مسلم بن هللا عبد محمد أبو, الدینوري  -11

 .م 1978 - هـ 1398: السنة ,)المصر�ة الط�عة عن مصورة لعلها( العلم�ة الكتب دار. صقر

 ,األصفهاني الراغب تفسیر ,)هـ502: ت(محمد بن الحسین القاسم أبو, األصفهاني الراغب-12

 , الط�عة األولى,طنطا جامعة ,اآلداب كل�ة, ني�سیو  العز�ز عبد محمد. د: ودراسة تحقیق

 .م 1999 - هـ1420

, القرآن غر�ب في المفردات ,)هـ502: ت( محمد بن الحسین القاسم أبو, األصفهاني الراغب-13

 1412, الط�عة األولى,بیروت -الشام�ة الدار ,دمشق -القلم دار, الداودي عدنان صفوان: تحقیق

 .هـ

 الفكر دار , والمنهج والشر�عة العقیدة في المنیر التفسیر, مصطفى نب وه�ة دالزحیلي,  -14

 .هـ 1418 , الط�عة الثان�ة, دمشق ,المعاصر
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) هـ538: ت( هللا جار الزمخشري , أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو, الزمخشري -15

 .بیروت ,العر�ي الكتاب دار ,التنز�ل غوامض حقائق عن الكشاف

 أخ�ار مطا�ع ,الخواطر – الشعراوي  تفسیر  ,)هـ1418: ت, (متولي محمد, الشعراوي  -16

 .م1997 ,الیوم

 فتح), هـ1250: ت(ال�مني الشوكاني هللا عبد بن محمد بن علي بن محمد, الشوكاني -17

 .هـ 1414 - , الط�عة األولى, بیروت, الطیب الكلم دار ,دمشق ,كثیر ابن دار, القدیر

 محاسن )هـ1332: ت( الحالق قاسم بن سعید محمد بن دینال جمال محمد, القاسمي -18

 1418 -, الط�عة األولىبیروت ,العلم�ة الكتب دار ,السود عیون  �اسل محمد: تحقیق, التأو�ل

 .هـ

 شمس الخزرجي األنصاري  فرح بن �كر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو,  القرطبي-19

 البردوني أحمد: تحقیق, القرطبي تفسیر=  القرآن ألحكام الجامع), هـ671: ت( القرطبي الدین

 .م 1964 - هـ138 الط�عة الثان�ة, ,القاهرة, المصر�ة الكتب دار ,أطف�ش وٕابراه�م

 منال بن الدین بهاء محمد بن الدین شمس محمد بن رضا علي بن رشید محمدالقلموني,  -20

 .م 1990 , للكتاب العامة مصر�ةال الهیئة  تفسیر المنار,), هـ1354 ت:( الحسیني خل�فة علي

)   هـ310: ت( اآلملي غالب بن كثیر بن یز�د بن جر�ر بن محمد جعفر أبو, الطبري -21

 1420الط�عة األولى,, الرسالة مؤسسة ,شاكر محمد أحمد: تحقیق, القرآن تأو�ل في الب�ان جامع

 .م 2000 - هـ

 ومط�عة مكت�ة شركة, اغيالمر  تفسیر ) هـ1371: ت( المراغي, أحمد بن مصطفى -22

 .م 1946 - هـ 1365 , الط�عة األولى,�مصر وأوالده الحلبي ال�ابى مصطفى

 أحادیثه وخرج حققه, التفاسیر عیون  من المقتطف, المنصوري  مصطفى, المنصوري  -23

-هـ1417, , الط�عة الثان�ة بیروت , الشام�ة الدار, دمشق ,القلم دار, الصابوني علي محمد

 .م1996
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 والنشر للط�اعة مصر نهضة دار, الكر�م للقرآن الوس�ط التفسیر, سید محمد, طنطاوي  -24

 الط�عة األولى., القاهرة , الفجالة ,والتوز�ع

 – الشروق  دار ,القرآن ظالل في ) ھـ1385: ت(سید إبراھیم حسین الشاربي , قطب -25

 .هـ 1412 - , الط�عة السا�ع عشرةالقاهرة, بیروت

 مفات�ح )هـ606: ت( الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد هللا عبد أبو, ن الرازي فخر الدی -26

 .هـ 1420, الط�عة الثالثة, بیروت.  العر�ي التراث إح�اء دار ,الكبیر التفسیر=  الغیب

 والقراءات القرآن علوم كتب*

 – لیدز ةاإلسالم� ال�حوث مركز, القرآن علوم في األساس�ة المقدمات, هللا عبد, الجد�ع -1

 .م 2001 - هـ 1422 ،الط�عة األولى ,بر�طان�ا

الط�عة الثالثة, , القرآن علوم في العرفان مناهل, )هـ1367: ت(العظ�م عبد محمد, الزرقاني -2 

 .وشركاه الحلبي ال�ابي ع�سى مط�عة

 في البرهان ),هـ794: ت( بهادر بن هللا عبد بن محمد الدین بدر هللا عبد أبو الزركشي, -3

 دار,  م 1957 - هـ 1376 , الط�عة األولى,إبراه�م الفضل أبو محمد: تحقیق, القرآن علوم

 .وشركائه الحلبي ال�ابى ع�سى العر��ة الكتب إح�اء

 القرآن علوم في اإلتقان ,)هـ911: ت, (الدین جالل �كر، أبي بن الرحمن عبدالسیوطي, -4

 .م1974/ هـ1394, للكتاب العامة ةالمصر� الهیئة, إبراه�م الفضل أبو محمد: تحقیق

  المصري  األرقم أبو السلمي الكعبي طرهوني بن الناصر عبد بن رزق  بن محمد المدني, -5

 العر��ة المملكة والتوز�ع، للنشر الجوزي  ابن دار ,أفر�ق�ا غرب في والمفسرون  التفسیر

 .هـ 1426 -الط�عة األولى, ,السعود�ة

 المصر�ة ,سنة الكتب دار ,الكر�م القرآن أللفاظ المفهرس معجمال ,فؤاد محمد عبد ال�اقي, -6

 .هـ1364: النشر

 الحدیث كتب*
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  تحقیق, داود أبي سنن شرح المعبود عون , العظ�م الحق شمس محمد الطیب أبو, آ�ادي -1

 .المنورة المدینة ,السلف�ة المكت�ة ,عثمان محمد الرحمن عبد

 الكر�م عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن الم�ارك اتالسعاد أبو الدین مجد, األثیر ابن -2

 بیروت، - العلم�ة المكت�ة, واألثر الحدیث غر�ب في النها�ة, )هـ606: ت(الجزري  الشی�اني

 .الطناجي محمد محمود - الزاوى  أحمد طاهر: تحقیق, م1979 - هـ1399

: ت(الع�سي خواستي بن انعثم بن إبراه�م بن محمد بن هللا عبد بن �كر أبو, شی�ة أبي ابن-3

 – الرشد مكت�ة, الحوت یوسف كمال: تحقیق, واآلثار األحادیث في المصنف الكتاب ),هـ235

 .هـ1409 الط�عة األولى,, الر�اض

 من المختصر الصح�ح المسند الجامع, الجعفي عبدهللا أبو إسماعیل بن محمد, البخاري  -4

 زهیر محمد: تحقیق ,-البخاري  صح�ح -, أ�امهو  وسننه وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول أمور

) ال�اقي عبد فؤاد محمد ترق�م بإضافة السلطان�ة عن مصورة( النجاة طوق  دار, الناصر ناصر بن

 .ال�غا دیب مصطفى. د وتعلیق شرح: الكتاب مع,  هـ1422 الط�عة األولى,

: ت(الدارمي حاتم أبو م�ميالت َمْعبَد، بن معاذ بن ح�ان بن أحمد بن ح�ان بن محمد, ال�ستي -5

 بل�ان بن علي الدین عالء األمیر: ترتیب, ح�ان ابن صح�ح تقر�ب في اإلحسان ،)هـ354

 ,الرسالة مؤسسة, األرناؤوط شعیب: عل�ه وعلق أحادیثه وخرج حققه, )هـ 739: ت( الفارسي

 .1988 - هـ 1408 , الط�عة األولى,بیروت

 الجامع )هـ279: ت(الضحاك بن موسى بن َسْورة نب ع�سى بن محمد ع�سى أبو, الترمذي-6

 .م 1998,  بیروت – اإلسالمي الغرب دار, معروف عواد �شار: تحقیق, الترمذي سنن -الكبیر

 تحقیق, ع�سى أبو ،سنن الترمذي ،الضحاك بن موسى بن َسْورة بن ع�سى بن محمد,  الترمذي

 عوض عطوة وٕابراه�م), 3جـ( ل�اقيا عبد فؤاد ومحمد) 2 ،1 جـ( شاكر محمد أحمد :وتعلیق

, مصر – الحلبي ال�ابي مصطفى ومط�عة مكت�ة شركة), 5 ،4 جـ( الشر�ف األزهر في المدرس

 .م 1975 - هـ 1395 الثان�ة، الط�عة
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 عمرو بن شداد بن �شیر بن إسحاق بن األشعث بن سل�مان داود أبو السجستاني, -7

 العصر�ة المكت�ة, الحمید عبد الدین محیي محمد :تحقیق, داود أبي سنن ),هـ275: ت(األزدي

 .بیروت – صیدا

 ناصر محمد: تحقیق/  داود أبو, داود أبي سنن ضعیف - داود أبي سنن صح�ح السجستاني,

 .1998 – 1419: النشر سنة, المعارف مكت�ة,  األل�اني الدین

 األرناؤوط شعیب: ق, تحقیداود أبي سنن, األزدي األشعث بن سل�مان أبو داود السجستاني,

 . 2009 - 1430, الط�عة األولى,  العالم�ة الرسالة دار, وآخرون 

 )مشهور: ت األل�اني، أحكام مع( داود أبي سنن, داود أبو األشعث بن سل�مان السجستاني,

 مكت�ةسلمان, الط�عة األولى,  آل حسن بن مشهور - األل�اني الدین ناصر محمد: تحقیق

 .ز�عوالتو  للنشر المعارف

 اإلمام مسند ,)هـ241: ت(أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو, الشی�اني-8

, م1995 - هـ 1416 ،1ط ,القاهرة – الحدیث دار ,شاكر محمد أحمد: تحقیق ,حنبل بن أحمد

 .)شاكر أحمد حققه الذي القسم( 8: األجزاء عدد

 حنبل بن أحمد اإلمام مسند ,أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو, الشی�اني

, التركي المحسن عبد بن هللا عبد :د: إشراف ,وآخرون  مرشد، عادل - األرناؤوط شعیب: تحقیق

 .م 2001 - هـ 1421 .1ط ,الرسالة مؤسسة

 داود أبي مسند ,)هـ204: ت(ال�صرى  الجارود بن داود بن سل�مان داود أبوالط�السي, -9

الط�عة  ,مص – هجر دار,  التركي المحسن عبد بن محمد الدكتور: قتحقی, الط�السي

 .م 1999 - هـ 1419األولى,

: ت( النمري  عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن یوسف عمر أبو, القرطبي -10

,  العلوي  أحمد بن مصطفى: تحقیق, واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهید), هـ463

 .هـ 1387,  المغرب – اإلسالم�ة والشؤون  األوقاف عموم وزارة, ال�كري  بیرالك عبد محمد
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 الصح�ح المسند), هـ261: ت( القشیري  الحسن أبو الحجاج بن مسلم, الن�سابوري -11

: تحقیق, مسلم صح�ح – وسلم عل�ه هللا صلى هللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر

 .بیروت, العر�ي التراث إح�اء دار ,ال�اقي عبد فؤاد محمد

 بروا�ة مالك موطأ ) ,هـ179: ت( األص�حي عامر بن مالك بن أنس بن مالك, المدني-12

, الط�عة العلم�ة المكت�ة, اللطیف عبد الوهاب عبد: وتحقیق تعلیق ,الشی�اني الحسن بن محمد

 . منقَحة َمِزَ�دة الثان�ة,

 الفقه كتب*

) هـ728: ت( الحراني ت�م�ة بن الحل�م عبد بن أحمد سالع�ا أبو الدین تقي, ت�م�ة ابن -1 

 المصحف لط�اعة فهد الملك مجمع, قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقیق, الفتاوى  مجموع

 .م1995/هـ1416,  السعود�ة العر��ة المملكة النبو�ة، المدینة الشر�ف،

 رد ,)هـ1252: ت(لحنفيا الدمشقي عابدین العز�ز عبد بن عمر بن أمین محمد, ابن عابدین -2

 .م1992 - هـ1412 الط�عة الثان�ة, ,بیروت -الفكر دار ,المختار الدر على المحتار

 المقدسي الجماعیلي قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدین موفق محمد أبو, قدامة ابن-3

 .القاهرة مكت�ة, المغني), هـ620: ت( الحنبلي الدمشقي ثم

 الملقب  الدین ركن المعالي أبو الجو�ني محمد بن یوسف بن هللا عبد بن الملك عبد, الجو�ني-4

 .العبد محمد اللطیف عبد. د: تحقیق, الورقات), هـ478: ت( الحرمین بإمام

 المغر�ي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدین شمس, الحطاب-5

, الط�عة الفكر دار ,خلیل مختصر شرح في الجلیل مواهب), هـ954: ت( المالكي الرُّعیني

 .م1992 - هـ1412الثالثة,

 الشرح على الدسوقي حاش�ة, )هـ1230: ت(المالكي عرفة بن أحمد بن محمد, الدسوقي-6

 .الفكر دار, الكبیر

 .ط�عة بدون ), 2(ومصارف نقود مذكرة, فهد, الشر�ف -7
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 , بدون ط�عة .فوزانال صالح الشیخ فتاوى  مجموع, فوزان بن صالح, الفوزان-8

, )هـ593: ت(الدین برهان الحسن أبو الفرغاني الجلیل عبد بن �كر أبي بن علي, المرغیناني-9

 – بیروت - العر�ي التراث إح�اء دار, یوسف طالل: تحقیق ,المبتدي بدا�ة شرح في الهدا�ة

 .لبنان

 شرح المجموع ,)هـ676: ت( النووي  شرف بن �حیى الدین محیي زكر�ا أبوالنووي,  -10

 .والمط�عي الس�كي تكملة معها كاملة ط�عة, دارالفكر ,))والمط�عي الس�كي تكملة مع(( المهذب

: األجزاء عدد ,الكو�ت�ة الفقه�ة الموسوعة -الكو�ت – اإلسالم�ة والشئون  األوقاف وزارة -11

 – السالسل دارالط�عة الثان�ة, : 23 - 1 األجزاء ,)هـ 1427 - 1404 من:(الط�عة جزءا 45

الط�عة : 45 - 39 األجزاء ,مصر – الصفوة دار مطا�ع .1ط: 38 - 24 األجزاء ,الكو�ت

 .الوزارة ط�ع الثان�ة,

 العقیدة كتب*

 أبي بن هللا عبد بن السالم عبد بن الحل�م عبد بن أحمد الع�اس أبو الدین تقي, ت�م�ة ابن -1

 الش�عة كالم نقض في النبو�ة السنة منهاج), هـ728: ت( الدمشقي الحنبلي الحراني بن القاسم

 , الط�عة األولى, اإلسالم�ة سعود بن محمد اإلمام جامعة,  سالم رشاد محمد: تحقیق, القدر�ة

 .م 1986 - هـ 1406

 الفرقة وتمییز الدین في الت�صیر  ,)هـ471: ت(المظفر أبو محمد بن طاهراألسفراییني,  -2

, الط�عة لبنان – الكتب عالم, الحوت یوسف كمال: یقتحق, الهالكین الفرق  عن الناج�ة

 .م1983 - هـ1403األولى,

 تقر�ر في وجهوده السعدي الرحمان عبد الشیخ, المحسن عبد بن الرزاق عبد, البدر -3

 .م1998 -هـ1418 ,الر�اض ,الرشد مكت�ة ,العقیدة

 ط�عة. ن , بدو والمذاهب والفرق  األد�ان في رسائل, إبراه�م بن محمد, الحمد-4
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 أضواء مكت�ة ,والنصران�ة الیهود�ة األد�ان في دراسات, العز�ز عبد بن سعود, الخلف -5

 .م2004/هـ1425 , الط�عة الرا�عة,الر�اض. السلف

 .ط�عة بدون  ,تأصیل�ة دراسة اإل�مان مسألة, علي بن العز�ز عبد بن علي, الشبل -6

 الحجري  األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو الطحاوي, -7

 المكتب  األل�اني الدین ناصر محمد: وتعلیق شرح ,الطحاو�ة العقیدة ,)هـ321: ت(المصري 

 .هـ 1414 ., الط�عة الثان�ة,بیروت – اإلسالمي

 أحادیثه خرج, الواسط�ة العقیدة شرح) هـ 1421: ت(محمد بن صالح بن محمد, العث�مین -8

 ,السعود�ة العر��ة المملكة ,والتوز�ع للنشر الجوزي  ابن دار, الصمیل وازف بن سعد: �ه واعتنى

 .هـ 1421 الط�عة السادسة,

. د: تحقیق الصالة قدر تعظ�م) هـ294: ت(الحجاج بن نصر بن محمد هللا عبد أبوالمروزي, -9

 ـ.ه1406 الط�عة األولى ,المنورة المدینة - الدار مكت�ة, الفر�وائي الج�ار عبد الرحمن عبد

الط�عة الثامنة, , والتوز�ع للنشر النهضة دار, الیهود�ة:  األد�ان مقارنة, أحمد, شلبي -10

 .م1988

 للتوز�ع السوادي مكت�ة ,اإلسالم�ة العقیدة لدراسة مدخل, جمعة عثمان. د, ضمیر�ة -11

 .م1996-هـ1417 الط�عة الثان�ة,

 .م1995 الط�عة األولى, ,بیروت -نانياللب الفكر دار ,الیهود�ة الد�انةعید, یوسف, -12

 والتار�خ السیرة كتب*

 ضوء على النبو�ة السیرة), هـ1403: ت( ُشه�ة أبو سو�لم بن محمد بن محمد, شه�ة أبو -1

 .هـ 1427 - الثامنة الط�عة,  دمشق – القلم دار, والسنة القرآن

 الواحد عبد بن الكر�م عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو,  األثیر ابن -2

, تدمري  السالم عبد عمر: تحقیق, التار�خ في الكامل, الدین عز ،)هـ630: ت( الجزري  الشی�اني

 م.1997/ هـ1417 األولى، الط�عة, لبنان – بیروت العر�ي، الكتاب دار
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 ةالبدا�) هـ774: ت( الدمشقي ثم ال�صري  القرشي  عمر بن إسماعیل الفداء أبوابن كثیر, -3

 1988 - هـ ،1408, الط�عة األولى, العر�ي التراث إح�اء دار, شیري  علي:  تحقیق, والنها�ة

 .م

 الفصول) هـ774: ت( الدمشقي ثم ال�صري  القرشي عمر بن إسماعیل الفداء أبو, كثیر ابن -4

, القرآن علوم مؤسسة, مستو الدین محیي الخطراوي، العید محمد: وتعلیق تحقیق, السیرة في

 .هـ 1403 الثالثة، �عةالط

 المعاد زاد), هـ751: ت( الجوز�ة الدین شمس سعد بن أیوب بن �كر أبي بن محمد, ق�م ابن-5

 السا�عة الط�عة الكو�ت اإلسالم�ة، المنار مكت�ة - بیروت الرسالة، مؤسسة, الع�اد خیر هدي في

 .م1994/ هـ1415, والعشرون 

: ت( ال�الدي صالح بن عط�ة بن حمود بن زایر بن زو�ر بن غیث بن عاتق, الحر�ي-6

,  المكرمة مكة والتوز�ع، للنشر مكة دار,  النبو�ة السیرة في الجغراف�ة المعالم معجم) , هـ1431

 .م 1982 - هـ 1402 األولى، الط�عة

: ت( الدین برهان ابن الدین نور الفرج، أبو الحلبي، أحمد بن إبراه�م بن علي, الحلبي -7

 - العلم�ة الكتب دار ,المأمون  األمین سیرة في العیون  إنسان=  الحلب�ة رةالسی), هـ1044

 .هـ1427 - الثان�ة الط�عة, بیروت

 .قرع كفر – الهدى دار, جدیدة ط�عة, فلسطین �الدنا,  مراد مصطفى الد�اغ , -8

 تار�خ في المحاضرة حسن, )هـ911: ت(الدین جالل �كر، أبي بن الرحمن عبد, السیوطي -9

 ال�ابي ع�سى - العر��ة الكتب إح�اء دار,  إبراه�م الفضل أبو محمد:  تحقیق, والقاهرة رمص

 م.1967 - هـ 1387, األولى الط�عة, مصر – وشركاه الحلبي

 التوز�ع دار , السقوط وأس�اب النهوض عوامل العثمان�ة الدولة, محمد علي, الصالبي-10

 .م 2001 - هـ 1421 األولى، الط�عة, مصر اإلسالم�ة، والنشر

 دار  إبراه�م الفضل أبو محمد: تحقیق, الطبري   تار�خ,  جر�ر بن محمد جعفر أبو, الطبري -11

 .م1967 – هـ1387, الثان�ة الط�عة, المعارف

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 السالم عل�ه آدم عهد منذ اإلسالمي التار�خ موجز, العسیري  معمور أحمد, العسیري -12

) الر�اض -17 الوطن�ة فهد الملك مكت�ة فهرسة( اضرالح عصرنا إلى) اإلسالم قبل ما تار�خ(

 م.1996 - هـ 1417 األولى، الط�عة

 نفس( بیروت - الهالل دار, المختوم الرحیق), هـ1427: ت( الرحمن صفي, الم�اركفوري  -13

 .األولى الط�عة),والتوز�ع والنشر للط�اعة الوفاء دار وترق�م ط�عة

 السیر كتاب( إسحاق ابن سیرة, )هـ151: ت(المدني ر�سا بن إسحاق بن محمد, المطلبي -14

 .م1978/ هـ1398, األولى الط�عة, بیروت – الفكر دار, زكار سهیل: تحقیق ,)والمغازي 

) هـ213: ت(الحمیري  أیوب بن هشام بن الملك عبد الدین جمال محمد أبو, المعافري  -15

 شركة, الشلبي الحف�ظ وعبد األب�اري  وٕابراه�م السقا مصطفى: تحقیق, هشام البن النبو�ة السیرة

 .م 1955 - هـ1375 الثان�ة، الط�عة, �مصر وأوالده الحلبي ال�ابي مصطفى ومط�عة مكت�ة

 الّدین محیي الدكتور: تقد�م, الحضارة قصة), م 1981: ت(ج�مس و�ل�ام=  ِول, دیوَرانت-16

 المنظمة لبنان، - یروتب الجیل، دار, وآخر�ن محُمود نجیب زكي الدكتور: ترجمة, َصابر

 .م 1988 - هـ 1408,  تونس والعلوم، والثقافة للتر��ة العر��ة

 -489 .المشرق  في الفرنجة حروب الصلیب�ة الحروب تار�خ ,سهل محمدطقوش,  -17

 .م2011-هـ1432 , الط�عة األولى, النفائس دار, م1291-1096/   هـ690

 دار,  القد�م األدنى الشرق  حضارات معالم, عصفور المحاسن أبو محمد دكتور, عصفور-18

 .م1987 - هـ1408, سنة النشر,والنشر للط�اعة العر��ة النهضة

 مط�عة  اإلسالم صدر وفي الجاهل�ة في, العرب �الد في الیهود تار�خ , إسرائیلولفنسون,  -19

 م.1927-ـه1345 القاهرة , االعتماد

 

 :اللغة كتب
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 اإلفر�قى الرو�فعى األنصاري  الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد, منظور ابن-1

 .هـ 1414 - الثالثة الط�عة ,بیروت – صادر دار,  العرب لسان), هـ711: ت(

: تحقیق ,اللغة تهذیب), هـ370: ت( منصور أبو الهروي،  بن أحمد بن محمد, األزهري -2

 .م2001 األولى، الط�عة ,بیروت – العر�ي التراث إح�اء دار, مرعب عوض محمد

 ض�طه  تحقیق ,التعر�فات ,)هـ816: ت(الشر�ف الز�ن علي بن محمد بن علي الجرجاني,-3

 .لبنان – بیروت ,العلم�ة الكتب دار, بإشراف العلماء من جماعة وصححه

 وصحاح اللغة تاج الصحاح), هـ393: ت(الفارابي حماد بن إسماعیل نصر أبو, الجوهري -4

 1407,  الرا�عة الط�عة بیروت – للمالیین العلم دار, عطار الغفور عبد أحمد: تحقیق, العر��ة

 .6: األجزاء عدد, م 1987 - هـ

, اللغة مقای�س معجم), هـ395: ت( الحسین أبو القزو�ني زكر�اء بن فارس بن أحمد, الرازي -5

 .م1979 - هـ1399, الفكر دار, هارون  محمد السالم عبد:  تحقیق

 على عقیل ابن شرح), هـ769: ت( المصري  الهمداني  الرحمن عبد بن هللا عبد, العقیلي-6

 مصر دار القاهرة، - التراث دار,  الحمید عبد الدین محیي محمد: تحقیق, مالك ابن ألف�ة

 .م 1980 - هـ 1400, العشرون  الط�عة, وشركاه السحار جودة سعید للط�اعة،

 حروف على مرت�ا العین, هنداوي  الحمید دعب - الفراهیدي أحمد بن الخلیلالفراهیدي,  -7

  م.2003 - هـ1424: النشر سنة,  العلم�ة الكتب دار,  هنداوي  الحمید عبد: تحقیق ,المعجم

    المح�ط القاموس ,)هـ817: ت( �عقوب بن محمد طاهر أبو الدین مجد الفیروز آ�ادي, -8

 مؤسسة, العرقُسوسي نع�م دمحم: بإشراف ,الرسالة مؤسسة في التراث تحقیق مكتب: تحقیق

 .م 2005 - هـ 1426 الثامنة، الط�عة, لبنان – بیروت والتوز�ع، والنشر للط�اعة الرسالة

 المنیر المص�اح, )هـ770 نحو: ت( الحموي  علي بن محمد بن أحمدالفیومي, أبو الع�اس,  -9

 .بیروت – العلم�ة المكت�ة, الكبیر الشرح غر�ب في
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 دار واللغات األسماء تهذیب), هـ676: ت( شرف بن �حیى الدین محیي زكر�ا أبو, النووي -10

 .لبنان – بیروت العلم�ة، الكتب

 محمد/  القادر عبد حامد/  الز�ات أحمد/  مصطفى إبراه�م,(�القاهرة العر��ة اللغة مجمع -11

 .الدعوة دار ,الوس�ط المعجم ,)النجار

 *التراجم كتب

 عبد بن الكر�م عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي لحسنا أبو عز الدین,ابن األثیر, -1

 محمد علي: تحقیق ,الصحا�ة معرفة في الغا�ة أسد ,)هـ630: ت( الجزري  الشی�اني الواحد

 .م 1994 - هـ1415,  األولى الط�عة, العلم�ة الكتب دار,  الموجود عبد أحمد عادل - معوض

: ت( ال�غدادي ال�صري، �الوالء، الهاشمي من�ع نب سعد بن محمد هللا عبد أبو, سعد ابن-2

 الط�عة, بیروت – العلم�ة الكتب دار, عطا القادر عبد محمد: تحقیق, الكبرى  الط�قات),هـ230

 .م 1990 - هـ 1410 األولى،

 تذكرة) هـ748: ت( َقاْ�ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدین شمس, الذهبي-3

 .م1998 -هـ1419 األولى، الط�عة, لبنان -بیروت العلم�ة بالكت دار, الحفاظ

 سیر) هـ748: ت( َقاْ�ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدین شمس, الذهبي -4

 الرسالة مؤسسة, األرناؤوط شعیب الشیخ بإشراف المحققین من مجموعة: تحقیق, الن�الء أعالم

 .م 1985/  هـ 1405 الثالثة، الط�عة,

) , هـ1396: ت( الدمشقي فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدین خیرالزركلي,  -5

 .م 2002, عشر الخامسة الط�عة, للمالیین العلم دار, األعالم

 العشر�ن المفسر�ن ط�قات), هـ911: ت(�كر أبي بن الرحمن عبد الدین جالل, السیوطي-6

 .هـ1396 األولى، �عةالط القاهرة – وه�ة مكت�ة, عمر محمد علي :تحقیق
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 اإلصا�ة), هـ852: ت( حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو, العسقالني-7

 العلم�ة الكتب دار, معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقیق, الصحا�ة تمییز في

 .هـ 1415, األولى الط�عة, بیروت –

: ت( النمري  عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن یوسف عمر أبوالقرطبي, -8

  بیروت الجیل، دار, البجاوي  محمد علي: تحقیق, األصحاب معرفة في االست�عاب ,)هـ463

 .م 1992 - هـ 1412 األولى، الط�عة

, والنشر للدراسات العر��ة المؤسسة ,أجزاء س�عة: الس�اسة موسوعة ,الوهاب عبد, الك�الي -9

 . لبنان -بیروت

 عامة كتب*

 إغاثة), هـ751: ت( الجوز�ة الدین شمس سعد بن أیوب بن �كر أبي بن محمد, الق�م ابن -1

 المملكة الر�اض، المعارف، مكت�ة, الفقي حامد محمد: تحقیق, الش�طان مصاید من اللهفان

 .م1968 - هـ1388,  الثان�ة  الط�عة,  السعود�ة العر��ة

 الط�عة دمشق، القلم دار, التفسیر أئمة خشی القرطبي اإلمام, حسن بن مشهور, سلمان آل -2

 .هــ 1413 ، األولى

 ,والجماعة السنة أهل عند نواقضه خوارمه حق�قته اإل�مان, الحمید عبد بن هللا عبد, األثري  -3

 .م2003 -هـ1424األولى الط�عة, الر�اض -للنشر الوطن مدار

 .م2000األولى عةالط�,  الحدیث الكتاب دار, الشخص�ة ق�اس, بدر, األنصاري  -4

 -الشام�ة الدار, دمشق -القلم دار ,1ج القد�م العهد لدراسة المدخل, علي محمد, ال�ار-5

 .م1990-هـ1410,األولى الط�عة, بیروت

موسوعة تراجم ألشهر أعالم العرب واألجانب القدامى  معجم أعالم المورد,ال�عل�كي, منیر,  -6

لبنان, الط�عة األولى,  –ار العلم للمالیین, بیروت , دوالمحدثین مستفادة من موسوعة المورد

 م.1992
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 مركز, فلسطین في اإلسالم�ة الحركة تار�خ في محطة الزهور مرج, حسني, البور�ني-7

 .م2012-األولى الط�عة, واالستشارات للدراسات الز�تونة

 .دمشق,  تبیرو  اإلسالمي المكتب ,اإلسالم معاقل في الیهود�ة األفعى, هللا عبد, التل-8

 .م1971-هـ1390, األولى الط�عة, اإلرشاد دار, ال�الء جذور, هللا عبد, التل-9

, الخامسة الط�عة, صهیون  حكماء بروتوكوالت الیهودي الخطر, خل�فة محمد, التونسي-10

 .م1980-هـ1400

-ان�ةالث الط�عة, االعتصام دار, الصهیون�ة الیهود�ة التلمود�ة المخططات, أنور, الجندي -11

 .م1977-هـ1397

, والتوز�ع للنشر ألفا, والجماعة السنة أهل میزان في الش�عة عقائد مجمل, ممدوح, الحر�ي-12

 .2011-هـ1432,األولى الط�عة

 اإلسالم�َّة الحَ�اة في وآثاُرَها وتطّورَها نشأتَها - الِعلمان�َّة, الرحمن عبد سفر, الحوالي-13

 .الهجرة دار, الُمَعاِصَرة

 القض�ة منشورات, الفلسطین�ة القض�ة حول قرآن�ة حقائق, عبد الفتاح صالح, لخالديا-14

 .م1995 الثان�ة الط�عة,  لندن -الفلسطین�ة

  دمشق – القلم دار, الكر�م القرآن في الیهود�ة الشخص�ة, الفتاح عبد صالح, الخالدي-15

 .م1998-هـ1419 األولى الط�عة

 الط�عة للتوز�ع السوادي مكت�ة, أسوأ لخلف سیئ سلف األمس یهود, الرحمن عبد, الدوسري -16

 م.1992-هـ1413 األولى

 مجلة, غزة- اإلسالم�ة الجامعة, فلسطین في دیني حق للیهود ل�س, صالح, الرقب-17

 .م1998 – األول العدد -السادس المجلد,  اإلسالم�ة الجامعة

 والمؤسسات اإلعالم�ة األجهزة في الیهودي النفوذ, الرحمن عبد سید فؤاد, الرفاعي-17

 .بدون ط�عة, الدول�ة
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, دمشق – القلم دار, الفق�ه المؤرخ المفسر الحافظ الدمشقي كثیر ابن, محمد, الزحیلي-18

 .األولى الط�عة,  م1995 -هـ 1415

 موقف), هـ1427: ت( الزهراني مطر آل عثمان بن مطر بن محمد �اسر أبو, الزهراني-19

, وحدیثا قد�ما وأسالیبهم وسائلهم جذورهم ورواتها النبو�ة  السنة من الفرق و   األهواء أصحاب

 .هـ1411, األولى الط�عة, والتوز�ع للنشر الصدیق مكت�ة

 عمان – والتوز�ع للنشر الجلیل دار,  االسرائیلي اإلعالم, منیر, الهور, غازي , السعدي -20

 .م1987

 .الخیري  اإلبداع مؤسسة ,ورةالمص الیهود�ة الموسوعة, طارق , السو�دان-21

 .م2003-ـه1242, ونقد عرض المحرفة التوراة في العقیدة أصول, حافظ محمد الشر�دة,-22

 الكتاب اتحاد منشورات ,العالم�ة الیهود�ة مواجهة في القرآن استراتیج�ة, إبراه�م, الشهابي-23

 .م1997,العرب

 األولى الط�عة, والتوز�ع للنشر الهدى ارد, والسنة القرآن في الیهود, أدیب محمد, الصالح-24

 .م1993, هـ1413

 الط�عة, والتوز�ع للنشر األكاد�میون  ,نقد�ة دراسة القد�م العهد ,محمود سري  علي المدرس,-25

 .م2007-هـ1427,  األولى

 .م2007,الشروق  دار, شبهات ورد تأصیل والس�اسة الدین, یوسف, القرضاوي -26

 الط�عة, والتوز�ع للنشر األمة دار, األول الجزء, اإلسالم�ة الشخص�ة ,الدین تقي, النبهاني-27

 .م2003-هـ1424, السادسة

 الجهني حماد بن مانع. د: ومراجعة وتخط�ط إشراف, اإلسالمي للش�اب العالم�ة الندوة-28

 لنشروا للط�اعة العالم�ة الندوة دار, المعاصرة واألحزاب والمذاهب األد�ان في الم�سرة الموسوعة

 .هـ 1420 الرا�عة، الط�عة, والتوز�ع
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 للنشر طی�ة دار, وأحكامه أحواله هللا أنزل �ما الحكم, صالح الرحمن عبد, المحمود-29

 .م1999 -هـ1420,الثان�ة الط�عة, والتوز�ع

 الط�عة, القاهرة الشروق  دار, والصهیون�ة والیهود�ة البروتوكوالت, الوهاب عبد, المسیري -30

 .م2003 -الثالثة

 الط�عة, الشروق  دار, والصهیون�ة والیهود�ة الیهود موسوعة, الوهاب عبد, المسیري -31

 .م1999,األولى

 .م2002- الثالثة الط�عة, القاهرة -الشروق  دار, الیهودي هو من, الوهاب عبد, المسیري -32

, بیروت – دمشق,  القلم دار, التار�خ عبر یهود�ة مكاید, حبنكة الرحمن عبد, المیداني-33

 .م1978-هـ1398, الثان�ة الط�عة

  بیروت -ناشرون  لبنان مكت�ة,  االجتماع�ة العلوم مصطلحات معجم, زكي أحمد, بدوي  -34

 م1993- األولى الط�عة

 الط�عة, سور�ا -الرسالة مؤسسة, الداخل من مهددة حصوننا ,محمد محمد. د, حسین-35

 .م1983 -هـ1404 الثامنة

 . اإلسالمي المكتب,  الكر�م القرآن في الیهود, زتع محمد, دروزة -36

 .م1899, التلمود قواعد في المرصود الكنز, هللا نصر حنا الدكتور ترجمة,  روهلنج -37

 .الرا�عة الط�عة, والتلمود القرآن بین الوجود معركة, هللا فتح الستار عبد, سعید-38

, األردن-ار�د-, والتوز�ع للنشر األمل دار ,والصهیون�ة الیهود�ة في أ�حاث ,أحمد, سوسة-39

 .م2003 -األولى الط�عة

, والنشر للط�اعة الصفا دار, اإلنسان�ة على وخطرها الیهود�ة العقیدة, سعید, صالح-40

 .1990, الثان�ة-الط�عة
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-هـ1411, الثالثة الط�عة, بیروت - الجیل دار, العام الیهود تار�خ, صابر, طع�مة -41

 .م1991

 �اكستان – السنة ترجمان إدارة, وتار�خ فرق   والتش�ع الش�عة, إلهي إحسان ,ظهیر -42

 .م1995 – هـ1415 -العاشرة الط�عة

 الثالثة الط�عة, �اكستان – السنة ترجمان إدارة, والسنة الش�عة,  إلهي إحسان, ظهیر -43

 .م1976 – هـ1396

 عمان -والتوز�ع للنشر فرقانال دار,  ونفحات دروس والمعراج اإلسراء, حسن فضل, ع�اس-44

 .م2004-الثالثة الط�عة, 

 .ط�عة بدون , الیهود�ة الشخص�ة ص�اغة في وأثره التلمود, عودة عبد عودة, هللا عبد -45

 جامعة -�حث, الیهود�ة الشخص�ة على وانعكاساته ال�ابلي السبي, جواد فكري , عبد -46

 الكوفة

 نشاطاتهم فرقهم عقائدهم تار�خهم لیهوديا التار�خ سفر, الحمید عبد رجا, عرابي-47

 الط�عة دمشق – والتوز�ع للنشر األوائل دار, الفلسطین�ة والقض�ة الصهیون�ة الحركة سلوك�اتهم

 م2006-الثان�ة الط�عة,  م2002-األولى

 )أنموذجا الواقي السور عمل�ة(االسرائیلي اإلعالمي الخطاب لغة, رفیق أحمد, عوض-48

 .م2006, البیرة – والدراسات ر�ةالفك الشؤون  مكتب

  العلم�ة الكتب دار, والفكر الشخص�ة بین النفس علم, محمد محمد كامل, عو�ضة-49

 .م1996-هـ1416

 ,ونقد عرض انحرافهم في وأثرها الیهود عند المقدسة األسفار, الرحمن عبد محمود, قدح -50

 هـ1421), 111( العدد - والثالثون  لثةالثا السنة الط�عة, المنورة �المدینة اإلسالم�ة الجامعة

 .م2001
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  ال�اطلة مزاعمهم على والرد الیهود تار�خ في الموجز, الرحمن عبد بن محمود, قدح -51

/ 1418(-) 107( العدد - والعشرون  التاسعة السنة الط�عة, المنورة �المدینة اإلسالم�ة الجامعة

 ).هـ1419

 هللا عبد ترجمة, كالفرت, الثالث العالم في مجتمعوال الس�اسة, سوزان, بیتر, كالفرت -52

 .الغامدي

, العر�ي الكتاب دار ,جر�مة كل وراء الیهود, طلفاح هللا خیر  وتعلیق شرح,  ول�م, كار-53

 .م1982 - هـ1402, الثان�ة الط�عة

 وتطهیر األخالق تهذیب ,)هـ421: ت( �عقوب بن محمد بن أحمد علي أبومسكو�ه,  -54

  .األولى الط�عة, الدین�ة الثقافة مكت�ة,  الخطیب ابن: غر��ه وشرح حققه ,األعراق

, للنشر الثقاف�ة الدار, آدا�ه تسلسله أصله التلمود, العبران�ة عن ترجمة, شمعون . د, مو�ال -55

 .م2004-هـ1425,  األولى الط�عة

  علم�ة و�حوث رسائل*

 الجامعة  ماجستیر رسالة, علوهم تتبیر في وأثره الیهود إفساد ,ع�سى القادر عبدعبید, -1

 .م2012-ـه1433,  غزة اإلسالم�ة

/  هـ690 -491( الشام ل�الد الصلیبي الغزو من وموقفهم الیهود أوضاعشاهین, ر�اض,  -2

 .م2005, غزة – اإلسالم�ة الجامعة - �حث, ) م1291 -1098

 دار جامعة األزهر -كتوراهرسالة د ,والسنة القرآن في إسرائیل بنوطنطاوي, محمد سید, -3

 .م2000-هـ1420, القاهرة,  الشروق 

 رسالة, الكر�م القرآن في الیهود�ة الشخص�ة في المادي الجانبعشا, آالء محمد مص�اح, -4 

 .م2007, عمان – األردن�ة الجامعة,  ماجستیر

 اسةدر (الكر�م القرآن في وآثاره الفساد مظاهر, ض�ائي اللوح السالم عبدالسوسي,  -6

 .م2008,  غزة – اإلسالم�ة الجامعة من �حث ,)موضوع�ة
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 مع التعامل في الكر�م القرآن منهج ,الص�في الهادي عبد یوسف بن رمضان الص�في,  -7

 – اإلسالم�ة الجامعة, ماجستیر رسالة ,)والحاضر الماضي بین تطب�ق�ة دراسة(الیهود جرائم

 .م2009 -ـه1430, غزة

 .غزة -المفتوحة القدس جامعة, والحق�قة الوهم بین المزعوم اله�كل ,الناصر عبد ,الفرا -8

 الناسخ ,)هـ224: ت( ال�غدادي الهروي  هللا عبد بن سّالم بن القاسم ُعبید أبوال�غدادي,  -9

 صالح بن محمد: وتحقیق دراسة ,والسنن الفرائض من ف�ه وما العز�ز القرآن في والمنسوخ

 الثان�ة، الط�عة, الر�اض – الر�اض شركة/  الرشد مكت�ه, )جامع�ة رسالة التحقیق أصل( المد�فر

 .م 1997 - هـ 1418

آراء المفسر�ن في الجمل, محمد أحمد, الحوري, محمد رضا, أبو ز�نة, منصور محمود,  -10

 قسم أصول الدین.–كل�ة الشر�عة  –, �حث مقدم من جامعة الیرموك إفسادتي بني إسرائیل

 

 مجالت*

 .هـ1411 سنة, 31عدد, اإلسالم�ة �حوثال مجلة -1

 .هـ1434 – م 2013 سنة -)72( عدد, العودة مجلة-2

 .م1980 سنة,23, المعاصر المسلم مجلة -3

 الش�كة العالم�ة للمعلومات(االنترنت)*

 .www.aljazeera.net, نت الجز�رة -1

 .www.alhaya.ps, نت الجدیدة الح�اة -2

 .alresalah.ps, نت الرسالة  -3

 .www.palinfo.com, لإلعالم الفلسطیني المركز -4

http://al-m
aktabeh.com

http://www.alhaya.ps/
http://www.palinfo.com/
http://al-maktabeh.com
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 .www.alwatanvoice.com,الوطن دن�ا-5

 .www.saaid.net,الفوائد صید -6

 .islamstory.com, اإلسالم قصة -7

 .www.madarcenter.org, مدار -8

 .www.aqsaonline.org, التوث�ق�ة للدراسات المقدس بیت زمرك -9

 .islamemo.com,اإلسالم مفكرة-10
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 ج شكر وعرفان
 د ملخص الرسالة(عر�ي)

 و ملخص الرسالة(إنجلیزي)
 ح المقدمة

 س خطة ال�حث
 

 الفصل األول :تعر�ف عام �سورة المائدة والشخص�ة الیهود�ة
 

1 

 3 المائدة �سورة عام تعر�ف الم�حث األول:

والجو العام , آ�اتها عدد, النزول وأس�اب وزمن السورة اسم : األول المطلب
 للسورة.

3 

 3 اسم السورة. -أ

 4 زمن نزولها وأس�اب النزول. -ب

 6 ا .عدد آ�اته-ت

 6 الجو العام للسورة , و�شمل عدة محاور -ث

 6 األول: المحور العقدي.

 7 الثاني: المحور التشر�عي.

 8 الثالث: المحور القصصي.

 9 الرا�ع: محور الحدیث عن الیهود والنصارى.

 10 والنساء المائدة سورتي بین التشا�ه المطلب الثاني: أوجه

 12 المائدة ومكانتها بین السور القرآن�ة الكر�مةالمطلب الثالث: ممیزات سورة 

 14 الشخص�ة والیهود�ة تعر�ف: الثاني الم�حث         

 14 المطلب األول : الشخص�ة لغة واصطالحا. 

 14 الشخص�ة :لغة. -أ

 14 الشخص�ة اصطالحا. -ب

 16 المطلب الثاني: معنى الیهود�ة.

 17 المطلب الثالث: معنى الشخص�ة الیهود�ة.

 18 الم�حث الثالث: الشخص�ة الیهود�ة قبل اإلسالم
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 18 المطلب األول: معنى كلمة الیهود لغة واصطالحا.

 18 الیهود لغة. -أ

 19 الیهود اصطالحا. -ب

 19 المطلب الثاني: التسلسل التار�خي للیهود.

 19 ألوال: النشأة والم�الد.

 23 ثان�ا: بنو إسرائیل في زمن موسى عل�ه السالم.

 24 مرحلة االستضعاف -1

 25 مرحلة التمكین.  -2

 25 مرحلة ما �عد التمكین. -3

 27 ثالثا: بنو إسرائیل في زمن ع�سى عل�ه السالم.

 28 النبو�ة. ال�عثة قبل ما الیهود: را�عاً 

 30 الم�حث الرا�ع: الشخص�ة الیهود�ة في القرآن الكر�م

 30 الكر�م. القرآن في الیهود عن عامة معلومات: األول المطلب

 35 جدول مقارنة بین بني إسرائیل والیهود.

 37  الیهود�ة الشخص�ة عن القرآني الخطاب معالم: الثاني المطلب

 37 القصصي السرد -1

 37 الیهود عقائد إبراز-2

 37 �الشمول�ة اتسم الیهود عن القرآن خطاب -3

 38 والمجادلة �الحوار اتسم الخطاب من جزء -4

 38 والنصارى  الیهود من كال بین الحم�مة العالقة الخطاب أبرز-5

 38 �االستمرار�ة الخطاب اتسم-6

 جاء ما وأبرز الیهود عن الحدیث تناولت التي السور أبرز: الثالث المطلب
 فیها.

39 

 39 ال�قرة. سورة خالل من أوًال: الیهود

 39 علیهم. وجل عز هللا بنعم التذكیر -1

 40 إسرائیل. بني على هللا أخذها التي واثیقالم ب�ان-2

 40 التنفیذ. في والتعنت السؤال في التعنت -3

 41 لهم. القب�حة الصفات �عض ال�قرة سورة ذكرت -4

 41 إسرائیل. بني تار�خ في وقصص مواقف عن الحدیث السورة تناولت -5
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 42 ثان�اً: الیهود من خالل سورة آل عمران.

 42 الكتاب. أهل مع والمناظرة الجدل معركة -1

 42 للیهود. الشائنة السلوك�ات ل�عض عمران آل سورة عرضت-2

 43 الیهود. كفر السورة بینت -3

 43 األعراف. سورة خالل من الیهود: ثالثاً 

 43 فرعون. زمن في وهوان ذل من إسرائیل بنو ف�ه كان ما ب�ان -1

یهود  شخص في مستقر یرخط أمر عن �كشفان موقفین السورة ذكرت -2
. 

44 

 45 إسرائیل. بني على هللا كتبها مهمة حق�قة األعراف سورة بینت -3

 45 السالم. عل�ه موسى على أنزلت التي التوراة قصة بینت -4

 45 را�عا: الیهود من خالل سورة اإلسراء.

 45 تذكیر الیهود �عهدین مهمین.-1

 46 یل.تحدثت السورة عن إفسادتي بني إسرائ-2

 47 سنة العودة.-3

 48 الكر�م القرآن في الیهود�ة الشخص�ة سمات: الرا�ع المطلب

 48 معقدة. شخص�ة -1

 49 سو�ة. غیر شخص�ة -2

 49 علیها. ومغضوب ذلیلة شخص�ة -3

 50 عدوان�ة. شخص�ة -4

 51 والتحر�ف. �التلب�س تعنى شخص�ة -5

 51 بنفسها. ومعج�ة مغرورة شخص�ة -6

 52 ماد�ة. دنیو�ة -7

 53 كفار. أنهم الیهود سمات أهم لعل -8

 54 الخامس: مكونات الشخص�ة الیهود�ة الم�حث

 54 .)والمناهل المشارب(الیهود عند التلقي مصادر: األول المطلب

 54 لغة. التوراة: األول المصدر

 55 القرآن. اصطالح في التوراة

 55 الیهود. اصطالح في التوراة

 56 ف التوراة.تحر�
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 58 المصدر الثاني: التلمود.

 59 الیهود�ة. الشخص�ة تكو�ن في  وأثرهما والتلمود التوراة

 59 العقدي. أوال: الجانب

 59 وصفهم هللا عز وجل �أوصاف قب�حة.

 60 وصفهم األنب�اء علیهم السالم �أوصاف قب�حة.

 60 الجانب الخلقي.

 61 صهیون. المصدر الثالث: بروتكوالت حكماء

 62 صهیون. حكماء  بروتكوالت معنى

 62 صهیون. حكماء بروتكوالت ظهور  تار�خ

 63 الیهود�ة. الشخص�ة تكو�ن في  وأثرها البروتكوالت

 64 أوال: في الجانب الخلقي.

 64 ثان�ا: في الجانب الس�اسي.

 65 والتار�خ. البیئة: الثاني المطلب

 65 والسالم. الصالة عل�ه �عقوب زمن في األولى الفترة

 67 فرعون. زمن في: الثان�ة الفترة

 71 ال�ابلي. السبي زمن في: الثالثة الفترة

 72 الروماني. الزمن في الرا�عة الفترة

 72 المطلب الثالث: العوامل النفس�ة.

 72 والطَّرد. والنفي والقتل االضطهاد ذكر�ات تأثیر-1

 73 الیهود. عاشها التي العزلة-2

 73 التعصب واألنان�ة. -3

 
 الفصل الثاني: الشخص�ة الیهود�ة العقد�ة

 

74 

 75 الم�حث األول : تعر�ف العقیدة 

 75 المطلب األول: العقیدة لغة واصطالحا

 75 العقیدة لغة. -أ

 75 العقیدة اصطالحًا.-ب
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 75 المطلب الثاني: دور العقیدة في توج�ه السلوك.

 76 المائدة سورة آ�ات خالل من الیهود ائدالم�حث الثاني:  عق

 76 عز وجل. هللا في  الیهود عقیدة :األول المطلب

 76 األلوه�ة. توحید من الیهود أوًال: موقف

 76 ما قبل موسى عل�ه السالم. -1

 76 في زمن موسى عل�ه السالم. -2

 77 ما �عد موسى عل�ه السالم. -3

 78 ع�ادة األح�ار. -4

 79 د العصر.معبو  -5

 79 المائدة. سورة خالل من الیهود عند األلوه�ة توحید

الصورة األولى:  عدم التحاكم إلى شرع هللا عز وجل المسطر في التوراة 
 .وفي القرآن الكر�م وعدم القبول �ه

79 

 83 األلوه�ة. توحید من الیهود موقف  على اآل�ات داللة

 84 الصورة الثان�ة: ع�ادة الطاغوت.

 85 قصة العجل.

 85 ثان�ًا: توحید األسماء والصفات.

 86 والصفات. األسماء توحید من الیهود موقف

 86 المائدة. سورة خالل من والصفات األسماء توحید من الیهود موقف

 86 خاصة. معاملة و�عاملهم �حبهم وجل عز هللا أن الیهود ادعاء: األول األمر

 86  عز وجل �البخل.األمر الثاني: وصف الیهود هللا

 88 منشأ هذا االعتقاد.

 و�قاتل األرض إلى ینزل  �أنه وجل عز هللا الیهود وصف األمر الثالث:
 فلسطین. في الج�ار�ن

89 

 91 المطلب الثاني : عقیدة الیهود في النبوة واألنب�اء علیهم السالم.

 91 موقف الیهود من النبوة واألنب�اء علیهم السالم �شكل عام.

 92 المائدة. سورة خالل من األنب�اء علیهم السالم  من الیهود موقف

 92 آ�ة المیثاق ودالالتها.

 94 المطلب الثالث: عقیدة الیهود في الیوم اآلخر.

 95 اآلخر. الیوم في وقومه السالم عل�ه موسى عقیدة
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 95 التحر�ف. �عد اآلخر الیوم إلى الیهود نظرة

 97 المائدة. سورة خالل من اآلخر ومالی الى الیهود نظرة

 97 زعم الیهود �أنهم أول�اء هللا وأح�اؤه  عرض ونقد.

 97 الخالصة.

 98 المطلب الرا�ع: عقیدة الیهود في اإل�مان.

 98 اإل�مان لغة. -أ

 99 اإل�مان اصطالحًا. -ب

 99 عام. �شكل اإل�مان من الیهود موقف

 99 لمائدة.الیهود واإل�مان من خالل سورة ا

 99 آ�ة المیثاق. -1

 100 عاق�ة أهل الكتاب لو ءامنوا �اهلل عز وجل.-2

 101 الیهود �سخرون من اإلسالم وأهله.-3

 101 الیهود یوالون المشركین.-4

 102 نفى القرآن عن الیهود اإل�مان �اهلل عز وجل واإل�مان �الرسول و�القرآن

 103 فسهم.المطلب الخامس: عقیدة الیهود في أن

 104 یزعم الیهود أنهم شعب هللا المختار والرد على ذلك.

 الخلق�ة الیهود�ة الشخص�ة: الثالث الفصل          
 

106 

 108 الم�حث األول: تعر�ف عام �األخالق.

 108 المطلب األول: األخالق لغة واصطالحا.

 108 األخالق لغة. -أ

 108 األخالق اصطالحا.-ب

 108 ني: أخالق الیهود �صورة عامة.المطلب الثا

 سورة آ�ات تناولتها التي الیهود�ة األخالق أبرز الم�حث الثاني:
 المائدة.

109 

 109 المطلب األول: العداوة وال�غضاء.

 110 الماض والحاضر. في للمسلمین و لإلسالم الیهود عداوة

 110 وللمسلمین والصحا�ة وسلم عل�ه هللا صلى للنبي  الیهود عداء من أمثلة
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 عموما.
 من أكثر وسلم عل�ه هللا صلى محمد الرسول اغت�ال الیهود محاولة -1

 مرة.

110 

 113 الوق�عة بین الصحا�ة. -2

 115 الیهود وراء مقتل الصحابي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.-3

 115 الیهود والقض�ة الفلسطین�ة. -4

 117 والخ�انة. والمواثیق العهود المطلب الثاني: نقض

 118 القلب. قسوة المطلب الثالث:

 119 الجبن.: المطلب الرا�ع

 122 مظاهر الجبن عند الیهود.

 122 مكشوف. لقاء أو صر�ح صدام في الث�ات عدم -1

 123 الكفر. درجة إلى الماد�ة الوسائل على االعتماد -2

 123 وجل. عز هللا من أكثر المؤمنین من الره�ة -3

 123 والحصون. القالع من �غطاء جبنهم رست -4

 124 بینهم. المكنون  والتنافر التناكر  -5

 124 المعاصر. الوقت في الیهود جبن

  124 الكذب. سماع: المطلب الخامس

 126 مثال معاصر على كذب الیهود

 127 الحرام أكل المطلب السادس:

 127 معنى السحت

 127 وجوه السحت

 128 صور الرشوة

 128 الحق من وجل عز هللا أنزل ما كتمان -1

 128 وجل عز هللا كالم تحر�ف -2

 128 خیبر قسمة في عنهم التخفیف أجل من الرشوة الیهود استخدم -3

 129 . والعدوان واإلثم الكفر  إلى المطلب السا�ع: المسارعة

 130 عنه. النهي وعدم المنكر في الوقوع المطلب الثامن:

 133 المعاصر . الوقت في الخلقي الیهودي االنحراف: الثالث الم�حث

 133 الس�اسي. الجانب على الیهودي الخلقي االنحراف المطلب األول: أثر
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 134 أمثلة على انحراف الیهود س�اس�ًا.

 135 االجتماعي. الجانب على الیهودي الخلقي االنحراف أثر: الثاني المطلب

 135 اع�ا.الیهود اجتم انحراف على أمثلة

 136 المطلب الثالث: أثر االنحراف الخلقي الیهودي على الجانب المالي.

 138 المطلب الرا�ع: أثر االنحراف الخلقي الیهودي على الجانب اإلعالمي.

 138 الیهود إعالم�ا. انحراف على أمثلة

 140 المطلب الخامس: أثر االنحراف الخلقي الیهودي على الجانب التر�وي.

 141 الیهود تر�و�ا. انحراف على لةأمث

 

 : الشخص�ة الیهود�ة الس�اس�ةرا�عالفصل ال
 

143 

 144 الم�حث األول: تعر�ف عام

 144 المطلب األول: الس�اسة لغة واصطالحا.

 144 الس�اسة لغة.-أ

 144 الس�اسة اصطالحا.-ب

 145 المطلب الثاني: معنى الشخص�ة الیهود�ة الس�اس�ة.

 146 والحاضر. الماضي من وأمثلة للفتن هودالی صناعة

 146 الصحا�ة رضوان هللا علیهم أجمعین. زمن في الفتنة إحداث-1

 148 الصلیب�ة. الحروب تأجیج في خطیرا  دورا الیهود  لعب -2

 149 العثمان�ة. والخالفة الیهود -3

 150 والثان�ة. األولى العالم�ة والحرب الیهود -4

 152 المائدة  سورة خالل من الیهود�ة معالم الس�اسة:  الثاني الم�حث

 152 الیهود. عند القتل س�اسة:  األول المطلب

 154 نصوص من التوراة  تدعو إلى القتل.

 155 نصوص من التلمود تدعو إلى القتل.

 155 القتل. عقیدة من وموقفهم الیوم الیهود حاخامات

 157 األرض. في الفساد في والسعي الحروب وٕا�قاد الیهود: الثاني المطلب

 159 وحدیثا. قد�ما  للحروب الیهود إ�قاد من نماذج
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 159 في عصر النبوة. -1

 161 في عصر الصحا�ة رضوان هللا علیهم أجمعین. -2

 161 في الزمن المعاصر. -3

 163 األرض. في للفساد الیهود سعيالحق�قة الثان�ة: 

 164 معنى الفساد لغة وشرعا.

 164 الفساد لغة.

 164 الفساد اصطالحا.

 164 قصة قارون.

 165 ملخص قصة قارون.

 168 آراء المفسر�ن في إفسادي بني إسرائیل المذكور في سورة اإلسراء.

 172 النبوة. زمن في الیهودي الفساد

 174 فساد الیهود في العصر الحدیث.

 175 صور من الفساد الیهودي المعاصر.

 175 الفكري. الفساد -1

 176 الفساد الخلقي. -2

 ضد والنصارى  الیهود بین القائم الوالء س�اسة: المطلب الثاني
 اإلسالم.

178 

 178 مقدمة عامة.

 181 والنصارى. الیهود بین الوال�ة مظاهر

من الوال�ة القائمة بین الیهود والنصارى ضد المسلمین في العصر  تینصور 
 الحدیث.

182 

 182   اإلسالم�ة. الخالفة على القضاء -1

 183 فلسطین. في الیهود�ة الدولة إنشاء -2

 183 أوال: بر�طان�ا والیهود.

 185 ثان�ا: أمر�كا والیهود.

 188 الخاتمة

 188 نتائج

 190 توص�ات

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 191 اآل�ات مسرد

 218 األحادیث  مسرد

 219 النصوص التورات�ة مسرد

 221 األعالم مسرد

 224 انالبلد مسرد

 225 المصادر والمراجع

 246 مسرد الموضوعات
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